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BEWONERSPLATFORM LEEFBAAR ZUIDDORPE 

EVALUATIE VERGADERING WOENSDAG 11 MAART 2020 

NOTULEN 
Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom. 

Notulen vergadering 8 januari en 5 februari 2020 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden aangenomen. 

Ingekomen: 

* Nieuwsbrief ‘start werkzaamheden Dorpsplein’ 

De werkzaamheden aan de riolering zijn uitgevoerd op 9, 10 en 11 maart. De 

bewoners van het Dorpsplein hebben vooraf een rode kaart gekregen met 

informatie en instructies. De groene kaart die afgegeven zou worden bij 

beëindiging van de werkzaamheden, is door niemand ontvangen. De aannemer 

wordt door de gemeente aangesproken op betere communicatie met de bewoners. 

Terrafit injecteert alle bomen en in mei/juni volgt er nog een behandeling tegen 

luis. 

* Adressenlijst kern- en wijkraden gemeente Terneuzen is naar ons verstuurd per 

mail. 

* Verslag themabijeenkomst dorps- en wijkraden ZVL 

Een soortgelijke bijeenkomst over langer thuis wonen en levensbestendige 

woningen wordt georganiseerd door de dorpsraad Koewacht. Paul zou deze avond 

bijwonen om contacten te leggen voor een soortgelijke bijeenkomst in Zuiddorpe 

op woensdag 10 juni a.s. Inmiddels is de Vlaschaard gesloten en de bijeenkomst in 

Koewacht wordt in ieder geval al uitgesteld tot 25 juni 2020. Dat zal betekenen dat 

wij iets dergelijks mogelijk pas organiseren tijdens onze openbare vergadering van 

oktober 2020.  

* Uitnodiging afscheidsreceptie Cees Wissel 

Annemie zou met een cadeaubon van een tuincentrum naar de afscheidsreceptie 

gaan van Cees Wissel. Vanwege het Corona-virus gaat deze receptie niet door. IK 

kan natuurlijk wel een kaart met cadeaubon opsturen naar zijn woonadres? 

* Informatie over 5G straling en gezondheid 

Dit wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

Uitgegaan: 

* Informatie over het Bewonersplatform Leefbaar Zuiddorpe is opgenomen in het 

programmaboekje voor het Bevrijdingsconcert. 
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* Datumprikker reanimatiecursus: 23 maart en 1 april, deze data zijn inmiddels 

geannuleerd. Wanneer de Corona-crisis voorbij is, plannen we twee nieuwe data 

via www.datumprikker.nl  

 

Evaluatie vertelavond hartreanimatie 5 februari 2020 

De presentatie heeft 22 enthousiaste cursisten opgeleverd. Hans Kooijman heeft 

een complete offerte voor een AED met buitenkast en onderhoud opgevraagd bij 

Medisol. Terneuzen heeft in het verleden buitenkasten gefinancierd. Hans zou 

daarnaar informeren via zijn politieke partij. Annemie heeft Hans gevraagd om de 

offerte onder de aandacht te brengen van de deelnemers aan de reanimatiecursus. 

Het verdient ook aanbeveling om eens te kijken hoe Hulst dit geregeld heeft. Er is 

een extra subsidiemogelijkheid voor EHBO-verenigingen. Katinka Vriends gaat in 

overleg met de EHBO-verenigingen. 

Vaststelling volgende openbare vergadering: 15 april 2020 

Gezien de ontwikkelingen rond het Corona-virus gaat deze openbare vergadering 

niet door. Hopelijk kunnen we op woensdag 6 mei 2020 in goede gezondheid bij 

elkaar komen voor een evaluatievergadering en de organisatie van de openbare 

vergadering op woensdag 10 juni 2020. 

AvR 
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