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In maart ontving je een flyer met nieuws over de werkzaamheden aan het Dorpsplein in Zuiddorpe. Wat hadden we
je graag bij willen praten over het vervolg tijdens een bewonersbijeenkomst, maar dat kon helaas niet.
Hierbij ontvang je opnieuw een flyer, om je bij te praten én om je uit te nodigen.
Openlucht-inloop
Eens iets anders dan een bewonersavond in 't Kaaike...
Op woensdag 8 juli organiseert het bewonersplatform een openlucht-inloop
voor iedereen uit Zuiddorpe! Tussen 18.00 en 20.00 uur ben je van harte
welkom in de 'voortuin' van 't Kaaike voor een praatje met het bestuur van
het bewonersplatform, de wijkcoördinator van de gemeente, de wethouder
of de wijkagent!
Er wordt een pop-up terrasje gemaakt waar je veilig (op 1,5 meter afstand
van elkaar) kunt zitten om bij te praten. Een kopje koffie of thee is gratis.
We hebben de gesprekken met bewoners erg gemist! Vooraf aanmelden is
niet nodig.
Verfraaiing Dorpsplein Zuiddorpe
De afgelopen tijd hebben we veel gepraat over het verfraaien van het Dorpsplein. Onze prioriteit was het
verbeteren van de lindebomen én het renoveren van de riolering. In maart en april werd gewerkt aan de riolering. De
binnenzijde hiervan werd gerenoveerd (gerelined). We kunnen er weer jaren tegenaan!
Op 24 maart heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de uitvoering van een aantal
andere werkzaamheden. We wilden dit graag mondeling toelichten tijdens de vergadering van het bewonersplatform
op 15 april. Die vergadering kon helaas niet doorgaan. Daarom hebben we deze flyer voor je gemaakt.
Lichtmasten
Bewoners hebben aangegeven dat ze de huidige lichtmasten saai vinden.
Daarnaast staan sommige masten scheef.
Alle lichtmasten op het plein worden vervangen, 15 stuks. Dat houdt in: de
mast én de armatuur. Ze zijn al besteld. Zodra ze binnen zijn, wordt er gestart
met het vervangen. Tijdens deze werkzaamheden is er nagenoeg geen hinder.
De nieuwe lichtmasten komen op dezelfde plaatsen te staan. Het ontwerp en
de groene kleur (RAL 6009) van de lichtmasten werd bepaald tijdens eerdere
bewonersavonden.
< Op de foto kun je zien welke dat ook alweer waren.
Bushalte
Het is je misschien al opgevallen: de bushalte werd onlangs opgeknapt!
Over deze nostalgische bushalte op het plein werd de laatste jaren veel gesproken. Er zat een gat in het dak van de
bushalte. Ook steunde het dak van de halte tegen een van de lindebomen. Enerzijds staat de bushalte niet meer
logisch ten opzichte van de busroute. Anderzijds vindt men dat dit 'hokje' toch behouden moet blijven in Zuiddorpe.
Het geeft een bepaalde sfeer aan het plein. Verder is een gemeentelijke elektriciteitskast geïntegreerd, aan de
achterzijde van de halte. Deze kunnen we op termijn reviseren, waardoor hij weer jaren mee kan.
In het verleden heeft de gemeente aangeboden de bushalte af te breken en te vervangen door een nieuwe glazen
bushalte (abri). Hiervoor was geen draagvlak bij omwonenden. Toen er plannen waren om een nieuwe frituur op het
Dorpsplein te realiseren, was vervolgens het idee om een bushalte daarin te integreren. Een ruimtelijke procedure
werd niet meer opgestart.
Een aannemer startte in april met het opknappen van de bushalte waarbij het gat in het dak is gedicht en het rotte
hout werd gerepareerd. Ook is de bushalte opnieuw geschilderd.
Denk mee!
Het bewonersplatform roept op om een passende naam te bedenken voor de bushalte. Dit 'hokje' is meer dan alleen
een bushalte. Het is een nostalgisch onderdeel van het Dorpsplein. Er past een kerststal in, je kunt er bloemen uit
verkopen óf een activiteit in organiseren voor de jeugd. Heb jij ook een leuk idee en/of een passende naam voor ons
'Zuiddorps hokje'? Deel het met ons! Dit doe je door te mailen naar: leefbaar.zuiddorpe@gmail.com

Z.O.Z.

VERFRAAIING DORPSPLEIN
ZUIDDORPE
Halfverharding Dorpsplein
De ondergrond (halfverharding) op het plein is uniek. Er wordt veelvuldig over gereden en op geparkeerd. Hierdoor
ontstaat er snel spoorvorming. Op verzoek van bewoners, zullen we dit dan ook vaker onderhouden. Zo willen we
spoorvorming en wateroverlast beperken. Helemaal voorkomen kunnen we niet.
Twee keer per jaar zullen we de halfverharding laten omwoelen met een freesmachine. Binnenkort zullen we dat
weer doen én wordt er extra halfverharding toegevoegd.
Herinrichting Kerkplein
Om diverse redenen heeft het college besloten het Kerkplein niet
opnieuw in te richten. Dit heeft onder andere te maken met geraamde
budgetten en het niet doorgaan van de realisatie van een frituur op het
plein.
Dorpspomp
De dorpspomp is opnieuw geverfd. De slechte haag eromheen werd
vervangen door authentieke paaltjes voorzien van kettingen.
Firma Hamelink start binnenkort met het herstellen van het voegwerk.
Enkele bewoners aan het plein hebben aangeboden om het zitje frequent
schoon te houden. Zo blijft het een fijne zitplaats voor iedereen.
Overig straatmeubilair
Het bewonersplatform praatte met de gemeente over een nieuwe locatie van de mountainbikeroute,
de verschillende) afvalbakken op het plein en de PostNL brievenbus. Die laatste wordt verplaatst naar 't Kaaike, aan
de buitenmuur voor de ingang.
Door deze acties komt er een einde aan de nogal chaotische situering van divers straatmeubilair op en nabij het
plein. Iets wat sommige bewoners als storend ervaarden.
Lindebomen
Het bedrijf Wolterinck B.V. heeft de lindebomen in maart voor de
eerste keer geïnjecteerd met Terrafit: Een mengsel van onder
andere granulaat, lava(korrels) en een combinatie van schimmels
en meststoffen. Dit zorgt ervoor dat de groeiplaats van elke boom
wordt verbeterd. Het effect van deze injecties is nog niet merkbaar.
Dat kan jaren duren.
In mei werden de bomen nog een keer geïnjecteerd. Dit keer met
een vloeibaar middel om luizen te verdrijven. Afhankelijk van de
weersomstandigheden, gebeurt dat eind juni/begin juli nog een
keer. Tijdens deze werkzaamheden is de overlast op het plein
minimaal.
Vervolg cursus hartreanimatie met gebruik van de AED
Vanaf 15 juni 2020 zijn de Basic Life Support cursussen weer opgestart met een streng protocol. Cursisten die tot de
risicogroepen behoren, worden geadviseerd om nog niet aan het reanimatieonderwijs deel te nemen.
Het bewonersplatform heeft contact opgenomen met Myriam Hamelink van Medicare trainingen, om afspraken te
maken voor de cursus hartreanimatie in Zuiddorpe. Het bewonersplatform wil de organisatie pas weer oppakken
wanneer de cursus volledig kan worden gegeven inclusief mond-op-mondbeademing. Bovendien moet de cursus
ook weer openstaan voor alle mensen die nu tot een risicogroep behoren vanwege de coronapandemie.
Zodra er mogelijkheden zijn, worden de aanvankelijke deelnemers weer benaderd via een datumprikker en leggen
we gezamenlijk nieuwe cursusdata vast.

Vragen?
Heb je na het lezen van deze flyer vragen? Kom dan langs op woensdag 8 juli aanstaande, tussen 18.00 en 20.00
uur, tijdens de openlucht-inloop van het bewonersplatform.
Heb je geen tijd, maar wel een vraag? Mail dan naar leefbaar.zuiddorpe@gmail.com of neem contact op met
de wijkcoördinator van de gemeente, Samantha Strooband, via s.strooband@terneuzen.nl
of telefoonnummer: 06-51980587.

