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Beste Lezer,   

 

Het heeft even geduurd om deze nieuwsbrief te maken, want het 

koste de redactie wat moeite en inspiratie om te bedenken wat wij 

in deze nieuwsbrief kunnen vertellen. Wellicht heeft u al het een 
en ander meegekregen via Facebook of onze website, zo niet dan 

kan u dat alsnog hier lezen. 

 

De veelbesproken blikvanger die sinds juni 2019 voor het 

bruggetje richting het meiveld, tussen de flats Parkstate en van de 

Perre, stond is precies een jaar later verwijderd.  

Deze blikvanger had het wijkteam geadopteerd van de Gemeente 
Middelburg naar aanleiding van een verzoek tijdens de wijktafel. 

Adoptie betekende dan ook dat de Gemeente er voor zou zorgen 

dat de blikvanger werd geplaatst en het wijkteam moest er voor 

zorgen dat deze geleegd werd.  

Bestuurslid Anneke Hartman had deze taak op zich genomen en zij 

deed dit met regelmaat. Helaas waren er periodes door ziekte dat 
Anneke niet in staat was om deze te legen. Dit werd dan  opgepakt 

door de overige bestuursleden. Helaas was er vaak onbegrip en 

werd er te vaak door omwonende geklaagd dat het niet snel 

genoeg geleegd werd. Mede hierdoor heeft het bestuur besloten 

om te stoppen met de adoptie van deze blikvanger en heeft deze 

laten weghalen. 
 

Heel voorzichtig zijn wij ook begonnen om activiteiten te plannen.  

De eerste activiteit zal de picknick zijn voor de basisschool 

kinderen op woensdagmiddag 2 september.  

Vorig jaar zijn wij hiermee begonnen om op een leuke manier het 

schooljaar te beginnen. 

Voor de rest van dit jaar kunt u denken aan: 
volwassenbingo/Sinterklaasbingo, kinderworkshop en kerststukjes 

maken.  

Ook beginnen wij al voorbereidingen te treffen voor de 

wijkbijeenkomst van 14 september. 

 

Daarbij moeten wij wel rekening houden met het nieuwe protocol 
van het “Palet”. Dit betreft o.a. het gehalveerde aantal deelnemers 

per ruimte. 

 

Dit alles is onder voorbehoud, omdat wij niet weten hoe het 

verloopt met de maatregelen omtrent Corona. 

 

 
Hou daarom onze website en onze eigen 

Facebook-pagina goed in de gaten!! 
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Meldingen wijkbewoners 

Buitenom de wijkbijeenkomsten krijgt het wijkteam ook via mail 
vragen of klachten van wijkbewoners. 

 

In de afgelopen 3 maanden hebben wij o.a de volgende 

vragen/klachten binnen gekregen: 

 

 Drugsgebruik/handel in Veldzigt. 
De locatie was al bekend bij de wijkagent en zijn 

collega’s, ondanks de drukke coronatijd is er regelmatig 

gecontroleerd. 

 

 Parkeerprobleem in de omgeving van de Baljuwlaan 

Een verkeersadviseur van de Gemeente heeft daarom 
tellingen verricht en daaruit is gebleken dat het inderdaad 

best druk is in de Baljuwlaan zelf, maar in de omliggende 

straten is nog genoeg plaats om te parkeren. 

 

 Brug en banken in de omgeving van de Beijaard, 

Reijershove. 

 Nog steeds een onveilige situatie bij de brug. 
Ook hier is de verkeersadviseur gaan kijken en dit 

blijkt terecht te zijn. 

Met toestemming van de desbetreffende 

wethouders is besloten om alle fietspaaltjes in de 

omgeving van de Beijaard op korte termijn terug 

te plaatsen. 
 Ondanks dat het bruggetje pas is gerenoveerd, 

beginnen er al een paar planken krom te trekken. 

De Gemeente Middelburg zal er voor zorgen dat de 

aannemer zo spoedig als mogelijk de ongewenste 

kromming in de planken oplost. 

 De banken in de Beiaard hebben onderhoud nodig 

Deze banken zijn van de kunstenaar Nico Boezem 
en zijn afnemend van kwaliteit. Stadsbeheer zal de 

banken waar mogelijk herstellen. Vervanging van 

deze kunst is niet mogelijk om financiële redenen. 

Stadsbeheer zal in geval van verwijdering een 

vervangende standaardzitbank aanbrengen. 

 
Heeft u ook een melding over een openbare ruimte? een 

openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, 

sportvelden en parken. 

 

Is er iets kapot, is er sprake van overlast, of is er een 

gevaarlijke situatie ontstaan?  

Dan kan u dit melden bij:  
https://www.middelburg.nl/Inwoners/Meldingen/Meldingen_ope

nbare_ruimte of stuur een mail naar 

wijkteam-zuid@zeelandnet.nl 

      

 

  

https://www.middelburg.nl/Inwoners/Meldingen/Meldingen_openbare_ruimte
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Blijf positief 

Onder het motto "blijf positief" is het bestuur van Stichting 
Wijkteam Middelburg-zuid op 12 juni ‘s avonds de wijk ingegaan. 

Bij veel ouderen is er een kleine attentie afgegeven om te laten 

weten dat er toch aan hun gedacht werd in die lastige periode. 

De attentie bestond uit een zakje met 3 bonbons van Stichting 

Chocolate Lovers met daaraan een kaartje bevestigd met de 

bemoedigende woorden “blijf positief” dit alles zat in een oranje 
papieren zak om het zo veilig mogelijk aan te kunnen bieden. 

Via Welzijn Middelburg en het OCM is Stichting wijkteam 

Middelburg-zuid aan de adressen gekomen van de ouderen die 

moeilijk hadden in deze tijd.  

Wij zijn ons er van bewust dat wij niet van iedereen een adres 

hebben doorgekregen. 

De attenties die wij nog over hadden hebben wij via een oproep 

op Facebookgroep Middelburg-zuid nog kunnen uitdelen. 

 

Alle ouderen waren zeer verrast en positief over dit initiatief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers(m/v) 
die het leuk vinden om samen met ons verschillende 

activiteiten of evenementen te organiseren.  
Het is daarbij niet noodzakelijk om in het bestuur te 

zitten. 
 

Daarnaast zoeken wij ook vrijwilligers die mee willen 
helpen tijdens de activiteiten/evenementen. 

 
Wat wij willen opbouwen is een leuk team met 

vrijwilligers die zich inzet om de wijk Middelburg-zuid 
weer leven in te blazen. 

 

 

 

 
 

 
 

Enthousiaste vrijwilligers gezocht! 

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger of zit u met een andere vraag?  
Stuur ons gerust een mail naar wijkteam-zuid@zeelandnet.nl 
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“Palet” weer open 
 

Vanaf 13 juli is het wijkontmoetingscentrum “Palet” weer 

geopend. Hierbij worden alle veiligheidseisen in acht genomen 

om alles “Coronaproof” te maken. 
Naast de basisregels van het RIVM zijn er ook extra maatregelen 

getroffen, zoals een aangegeven route om het café en de zalen 

veilig te kunnen bereiken. 

Het café heeft een vrije inloop, maar vooraf moet er een 

gezondheidscheck middels een formulier ingevuld worden. 

 
Ondanks deze maatregelen, beginnen de activiteiten weer 

langzaam te komen die sommige bewoners gewend waren. 

Denk daarbij aan het OCM en Resto van Harte. 

 

Dus mensen wees verstandig en neem de maatregelen in acht. 

Daardoor zorgen wij er met zijn allen voor dat de activiteiten 

door kunnen gaan. 
 

Vaste activiteiten Palet 

Open Club 
Magistraatwijk (OCM) 

 
Heeft u niets te doen op 

dinsdagmiddag? 

 

Kom dan eens vrijblijvend 
langs, want er is voor elk 

wat wils van een potje 

kaarten, koersballen, 

biljarten, verschillende 

gezelschapspelletjes tot het 

maken van kaarten.  
  

  

Contact: 
Postadres:      E-mail: wijkteam-zuid@zeelandnet.nl 

Schoutstraat  20     Facebook: https://www.facebook.com/StWMBZ 
4336 HR Middelburg   Verkeerswerkgroep Zuid: vwg-zuid@zeelandnet.nl 
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