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BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR ZUIDDORPE 

OPENBARE VERGADERING 
WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019 

NOTULEN 

 

- De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

 

- Mededelingen: 

Er is te weinig belangstelling voor de PC-cursussen van AanZ. De 

cursussen gaan helaas niet door. 

 

- Notulen vergadering 12 december 2018, geen opmerkingen. De notulen 

worden bij deze vastgesteld. 

 

- Ingekomen stukken: 

“Snel in de wijk” Deze actie wordt in Zuiddorpe uitgevoerd door de 

wijkagent Jos van Westen. Jos gaat samen met een lid van het 

Bewonersplatform een lasercontrole uitvoeren. Bij 

snelheidsovertredingen worden er waarschuwingen gegeven. De 

bedoeling is deze actie onder de aandacht te brengen bij de burgers. 

Het belang van snelheidsbeperking in de kern wordt uitgelegd en men 

wil hiervoor begrip creëren. Er worden geen bekeuringen gegeven. 

Paul Cauwenberghs zal hieraan deelnemen namens het 

Bewonersplatform.  

Duurzaamheidbeurs Zeeland, n.a.v. duurzaam wonen. Deze wordt 

gehouden in Bio Base te Terneuzen op 9 februari van 10.00 – 16.00 uur. 

De beurs is voor iedereen toegankelijk. 

Vrijheidsmaaltijd, een initiatief van het Nationaal comité 4 en 5 mei. 

Een extra initiatief in 2019 en/of 2020 vanwege 75 jaar bevrijding. 

 

- Voortgang verfraaiing Dorpsplein 

Anika Boeije, beleidsmedewerker van de gemeente Terneuzen, geeft 

een presentatie over dit onderwerp. Zij start met een terugblik op het 

Nieuwe Samenspel, waarin samen met de inwoners van Zuiddorpe de 

plannen vorm hebben gekregen. De lindebomen zullen behandeld 
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worden met de TFI-methode, waarna een rustperiode van drie 

maanden noodzakelijk is. In deze periode worden de overige 

werkzaamheden voorbereid. De half verharding van het Dorpsplein 

blijft gehandhaafd en wordt gerenoveerd. Het kerkplein zal opnieuw 

bestraat worden en het parkeerterrein wordt geoptimaliseerd. De 

dorpspomp met bijbehorende muurtjes en beplanting wordt opgeknapt 

en voor de verlichting worden er nieuwe armaturen geplaatst. Op 22 

januari is het college van B&W akkoord gegaan met de herinrichting. 

Een en ander vergt nog een nader besluit van de gemeenteraad. 

Vooraf aan de herinrichting wordt er een rioolinspectie uitgevoerd. 

I.v.m. met de te plannen werkzaamheden aan het Dorpsplein is het 

tijdstip voor deze inspectie aanzienlijk vervroegd. 

De frituur staat los van de verfraaiing van het dorpsplein. Patrick moet 

hiervoor zelf een ruimtelijke procedure starten. Hij heeft inmiddels 

aangegeven dat hij voor zijn frituur gaat kijken naar een alternatieve 

plaats. Voorlopig is er nog geen oplossing voor de oude bushalte, 

elektriciteitskast, brievenbus en het informatiebord. Integratie in een 

frituur is immers niet meer mogelijk. Toekomstige mogelijkheden 

hiervoor worden teruggekoppeld naar de inwoners van Zuiddorpe.  

 

- Vaststelling volgende openbare vergadering: 3 april 2019 

 

- Rondvraag 

Roger van Hoecke vraagt wanneer de paaltjes, die geen nut dienen en 

enkel worden ervaren als obstakels, zullen worden verwijderd. De 

gemeente heeft ons daar reeds eerder over geïnformeerd. Deze 

werkzaamheden zullen worden meegenomen in de planning van de 

gemeentelijke diensten. Vooralsnog staat het strooien bij gladde 

wegen voorop. De verwachting is dat deze zaken ingepland zullen 

worden vanaf maart. Iets dergelijks moet trouwens in meerdere 

kernen ondernomen worden. 

Guido de Moor informeert naar de verlichting van de kerk. De 

armaturen zijn verouderd en zullen niet meer geplaatst worden. 

Vooralsnog ligt de focus op de verfraaiing van het Dorpsplein. 

 

- Hierna sluit de voorzitter de vergadering.  


