BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR ZUIDDORPE
OPENBARE VERGADERING
WOENSDAG 12 JUNI 2019
NOTULEN
Welkom
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Koningsdag uitslag ballonnenwedstrijd:
+ Amber Winter Meterik 178 km
+ Sanne de Theije Deurne 162 km
+ Denise de Theije Deurne 156 km
+ Faybe Huijs Vlierden 152 km
De kinderen krijgen namens het Oranje comité een cadeautje.
Notulen vergadering 3 april 2019
Hierover zijn geen opmerkingen, wel aanvullende informatie: n.a.v. de
opmerkingen over het fietspad aan de Hoofdweg Noord wordt door Dhr. Roger van
Hoecke opgemerkt dat het fietspad aan de Hoofdweg Zuid er erg slecht bij ligt,
met name ter hoogte van de huisnummers 70-74. Er is sprake van behoorlijke
spoorvorming.
Set zwerfafval: stevige zak met 8 grijpers en een tas met 8 hesjes en
vuilniszakken, door iedereen op te halen en te gebruiken.
Nancy Herwegh Natuur & Zo
Helaas was er niemand van Natuur & Zo aanwezig om de Set Zwerfafval te
overhandigen. Voor de toekomst neemt het Bewonersplatform nog contact op met
Natuur & Zo voor een presentatie. Het Bewonersplatform wil ook contact opnemen
met de Jeugdraad over Natuur & Zo om te bezien of het mogelijk is om de
educatieve mogelijkheden in te zetten voor de Zuiddorpse jeugd.
Terneuzen FM
Deze zender schenkt aandacht aan de agenda van de openbare vergadering, door
Annemie van Roij (secretaris), daar op woensdagochtend over te interviewen. Leen
Oele van Terneuzen FM heeft ook aangeboden om het bestuur van de Jeugdraad te
benaderen voor een interview, zodat er aan de activiteiten voor de jeugd extra
aandacht geschonken kan worden.
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Evaluatie baliedienstverlening Axel
+ Op woensdag zijn er 2 medewerkers aanwezig beiden 8 uur.
Beiden hebben 6 uur geen klantcontact.
Dienstverlening stopt per 1 juli 2019.
+ Vanaf dan dienstverlening bij centrale publieksbalie in Terneuzen,
vooraf afspraak maken.
+ Proefperiode van 1 jaar met thuisbezorgen van documenten,
vooralsnog alleen reisdocumenten, thuisbezorgen rijbewijzen is nog
niet toegestaan door RDW. Van 1 juli tot 1 oktober gratis, daarna
worden er leges vastgesteld, mogelijk €4,95
+ Dienstverlening op maat o.a. in verzorgingstehuizen.
Routeplan Burger- en Overheidsparticipatie
Route in 2019
1. Nieuwe plannen en projectvoorstellen met duidelijk participatieproces
2. Convenant met heldere afspraken, initiatief wijkcoördinatoren
3. Experimenteren met communiceren, b.v. digitaal platform
4. Groei in faciliterende, ondersteunende en adviserende rol
5. Procesvoorstel ter verkenning om klankbordgroep van enkele raadsleden in te
zetten
6. Workshop voor raadsleden ter uitwisseling van ervaringen uit eigen gemeente of
andere gemeente
7. Raad kan structuur van vergaderen en aanpak in participatieprocessen
veranderen voor een juiste aansluiting en ondersteuning vanuit de ambtelijke
organisatie
Vaststelling volgende openbare vergadering: 9 oktober 2019
Rondvraag
+ Gerda van de creatieve zorgboerderij “De vier elementen” aan de Hoofdweg
Noord 34, wil één keer per week een inloopmiddag organiseren voor senioren die
behoefte hebben aan sociale contacten. I.v.m. de aard van de cliënten op haar
zorgboerderij moet dit op een vaste middag en tijd georganiseerd worden. Ze wil
dat haar innovatieplan een aanvulling wordt op de activiteiten die al vanuit ’t
Kaaike georganiseerd worden. Het is niet de bedoeling om in elkaars vaarwater te
komen. Volgens Els van de Vijver is zo’n middag beslist een goede aanvulling en Els
biedt aan dat Gerda flyers om haar initiatief te promoten naar ’t Kaaike kan
brengen, zodat mensen die geïnteresseerd zijn ze mee kunnen nemen.
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+ De paaltjes zijn weggehaald uit de openbare ruimte. Dit om o.a. de
onkruidbestrijding te vergemakkelijken en obstakels met een nutteloze functie te
verwijderen. Enkele inwoners geven door dat zo’n paaltje voor hen juist wel een
functie had. Zij kunnen bij de wijkcoördinator aangeven om welk paaltje het gaat
en waarom de functie ervan belangrijk is/was.
+ Volgens het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet de
toegankelijkheid van ’t Kaaike worden bekeken. Els informeert de aanwezigen, dat
er rekening gehouden is met een goed toegankelijk invalidentoilet en dat er een
nooduitgang is aangelegd met een helling richting de openbare weg. Er moeten in
het interieur nog wel een aantal drempels worden verwijderd en voor de toegang
tot de biljartruimte is er een traplift nodig. De nooduitgang vanaf de
bovenverdieping is verwijderd op advies van de brandweer. Dhr. Kooijman stelt
voor om dit punt nog eens terug te laten komen op de agenda van 9 oktober 2019.
Het SOKA-gebouw raakt ernstig verwaarloosd. De buren klagen over slecht
onderhoud vooral wat betreft de onkruidbestrijding. Samantha zal dit signaal
doorgeven aan SVRZ, die als eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is voor het
onderhoud. Het gebouw heeft een maatschappelijke functie. Het kan vooralsnog
niet verkocht worden als woonruimte, daarvoor is een bestemmingswijziging
noodzakelijk.
De kerkverlichting was verouderd en niet meer geschikt om te plaatsen. Inmiddels
heeft de gemeente een tekening van de kerk opgevraagd bij het bisdom. Aan een
leverancier van verlichting zal gevraagd worden om een plan te maken voor de
verlichting van de kerk, dit zal gecombineerd worden met aanvragen voor
verlichting van de kerken in Sas van Gent en Koewacht.
Voortgang Dorpsplein: de inspectie van het riool is afgerond en de gemeente
verwacht op korte termijn het rapport met bevindingen en adviezen. Daarna kan
het volledige plan opgesteld worden en naar de gemeenteraad worden verstuurd.
15 juni is er een garage-sale in Zuiddorpe, er nemen 23 adressen deel aan dit
evenement. Zuiddorpe zal die dag het ‘warmste dorp’ van Zeeuws-Vlaanderen zijn!
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid en bijdragen.
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