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BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR ZUIDDORPE 

OPENBARE VERGADERING 
WOENSDAG 3 APRIL 2019 
NOTULEN 

Welkom 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

 

Notulen vergadering 6 februari 2019 

De notulen worden zonder opmerkingen aangenomen. 

 

Koningsdag 

Het programma is bekend gemaakt via de flyer, die in week 16 huis aan huis 

bezorgd zal worden. Dhr. Roger van Hoecke heeft een opmerking over het oplaten 

van de ballonnen vanwege het milieu en vraagt om voor de toekomst alternatieven 

te bedenken. 

 

Snel in de wijk 

Wijkagent Jos van Westen heeft samen met Paul Cauwenberghs een lasercontrole 

uitgevoerd in het centrum van Zuiddorpe. De meeste auto’s houden zich aan de 

maximum snelheid van 50 km per uur. Verkeer dat naar het centrum rijdt, is 

trager, dan verkeer dat het centrum verlaat. Wanneer er te snel wordt gereden, 

gaat dit meestal om inwoners van Zuiddorpe. 30 km per uur zou een meer passende 

snelheid zijn voor het centrum van het dorp. Een besluit hierover is aan de 

wegbeheerder en de weg is niet ingericht voor een maximum snelheid van 30 km 

per uur. De rapportages van deze actie gaan naar alle dorps- en wijkraden en de 

gemeente.  

Vuurwerkvrije zones 

Jurgen Vervaet licht dit agendapunt toe. Het handhaven van deze zones is moeilijk. 

Op gemeentelijk niveau wordt er gediscussieerd over het instellen van een 

vuurwerkverbod. De voorbereiding voor de huidige viering van Oud en Nieuw vergt 

veel voorbereiding. Post.NL moet alle brievenbussen beveiligen en de gemeente 

verwijdert alle openbare vuilnisbakken, wat na de viering ook weer ongedaan moet 

worden gemaakt. Handhaving moet uitvoerbaar zijn. Hoe kijkt de vergadering aan 

tegen een algemeen verbod. Er wordt gevraagd of de gemeente eventueel kan 

zorgen voor een vuurwerk voor alle inwoners van Terneuzen. Dit is lastig te 

realiseren in alle kernen en de gemeente is te uitgestrekt voor één grote 
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vuurwerkshow. Op de website van het Bewonersplatform hebben we een rondvraag 

georganiseerd i.v.m. vuurwerkvrije zones / vuurwerkverbod. De link is 

https://zuiddorpe.info/2019/04/06/vuurwerkverbod/ 

Inloopspreekuur huisarts Mw. Welvaart in ’t Kaaike 

Dokter Welvaart is gestopt met het inloopspreekuur op de woensdagochtend, 

vanwege een tekort aan huisartsen. Dokter De Leu komt nog wel naar Zuiddorpe en 

de medicijnen van Apotheek De Zoete Vaart worden nog steeds bezorgd in ’t 

Kaaike. Ook de prikdienst blijft zoals we dat gewend zijn. De patiënten en de 

beheerders van ‘t Kaaike zijn onvoldoende geïnformeerd. Overstappen naar de 

huisartsenpraktijk van Dokter De Leu is mogelijk. 

 

Vaststelling volgende openbare vergadering  

12 juni 2019 

 

Rondvraag 

Tegenover het beeld van de Vrouwe van Moere staat er op donderdag een auto 

geparkeerd aan de Hoofdweg Zuid op een onoverzichtelijke plaats. De auto blijkt 

van een huishoudelijke hulp te zijn. Het is wellicht mogelijk om de hulp hierop aan 

te spreken en te verzoeken of de auto op een beter plekje geparkeerd kan worden. 

De leegstaande bejaardenwoningen in de Terhagenstraat raken ernstig verpauperd. 

Woongoed is verantwoordelijk voor de afbraak, die al in 2018 afgerond had moeten 

zijn. Er wordt gevraagd om tot de afbraak het terrein af te sluiten met hekken 

omdat de veiligheid van de kinderen zo niet gegarandeerd kan worden. Er wordt 

veel afval gedumpt ook door mensen uit België. De mensen die in de omringende 

straten wonen ervaren veel overlast. Klachten moeten direct gemeld worden bij 

Woongoed. 

Voortgang Dorpsplein 

Er wordt gewacht op de uitslag van de rioolinspecties. Als de uitslag er is, wordt 

het gehele plan aan de gemeenteraad voorgelegd met het advies om het geld vrij 

te maken voor dit project. Er is nog geen alternatief voor de bushalte, maar er is 

wel geld gereserveerd voor een oplossing. 

Op de vraag of er ruimte is voor Frituur Patrick binnen het project van het 

Schuttersterrein kan de gemeente geen antwoord geven. De verfraaiing van het 

Dorpsplein is een op zichzelf staand project. Extra plannen kunnen niet worden 

toegevoegd. Het communicatieniveau rond het project Dorpsplein is hoog geweest. 

Alles is aan de orde geweest tijdens de openbare vergaderingen. 

https://zuiddorpe.info/2019/04/06/vuurwerkverbod/
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Fietspad Hoofdweg Noord 

Dat ligt er zeer slecht bij en de parkeerproblematiek blijft. De acties hebben 

weinig tot niets opgeleverd. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om het 

fietspad te verwijderen en te gaan fietsen op de rijbaan. Op een later tijdstip zal 

het Bewonersplatform op zijn website een rondvraag starten om te horen of er 

draagvlak is om het fietspad aan de Hoofdweg Noord om te vormen tot voetpad. 

 

Sluiting 

Hierna wordt de vergadering gesloten met dank voor ieders bijdrage. 


