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Notulen Wijkoverleg Middelburg Zuid 

 
Vergadering van    : 28 maart 2019   Voorzitter: Sonay Peksert 

Plaats         : Palet, Middelburg-zuid, grote zaal Secretaris: Iris Leewens 

Aanvangstijd        : 20.00 uur    Penningmeester: niet aanwezig 

          Activiteiten coördinator: Anneke Hartman 

 

Aanwezig: 
Namens gemeente Middelburg: Chris Dekker( Wijkwethouder) en Rianne van Iwaarden (Wijkmanager). 

Namens politie Zeeland: Theo Meijboom (waarnemend wijkagent Zuid) 

Namens VWG: Wim Geertse 

 

Bewoners:  
Dhr./mevr. T. van Aalst(PvdA), dhr. J. Aarnoutse, dhr. J.W. van Akkeren, dhr./mevr. E.L. Boone, mevr. 

M. Burgemeester, mevr. I.C. Duzan-Oudkerk, dhr. B. Fienieg, dhr. W. Geertse, dhr. R. Geiger, mevr. 

van  Gils, mevr. L.C. de Heer, mevr. A.J. Heijmans, dhr./mevr. D.F. Hoeksema, mevr. C.E. v/d Horst, 

mevr. H. Joosse(SVRZ), dhr. J. Joosse, dhr. J. Kapitein, mevr. C. Kersten, mevr. S. Krant, mevr. J. 

Leewens, mevr. M. Luijben, dhr. J. Meijer, dhr./mevr. J. Onderdijk, dhr. J. Pasman, mevr. E. Poppe, 

dhr./mevr. A. Portier,  mevr. P. de Ruiter(Groen Links), dhr. H. Saaman, mevr. C.H. Seleski, mevr. M. 

Sewpal(Zorgstroom), mevr. P. Sterk, mevr. S. Stevens, mevr. E. Tadema, dhr./mevr. Tollenaar, dhr. 

D.J. Vaneveld. 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Dhr. P. Karelse (penningmeester). 

 

Opening door de voorzitter 
Voorzitter Sonay Peksert opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

In deze notulen worden de agendapunten in volgorde van de opgestelde agenda opgeschreven, tenzij 

anders vermeldt. 

 

Mededelingen 

 

 Consumptie 

Er is koffie, thee en frisdrank vrij beschikbaar voor iedereen, als er in de pauze behoefte is aan 

een alcoholische consumptie dan is dat voor eigen rekening. 

 

 Presentielijst 

Er wordt gevraagd om niet te vergeten de presentielijst te tekenen. 

 

 De pilot van 1 jaar voor het Informatie OndersteuningsPunt (IOP) in zuid zit er op en vanwege 

te weinig aanloop is besloten dat het IOP-zuid tijdelijk wordt gesloten. In het najaar zal 

Stichting Wijkteam Middelburg-zuid samen met de Gemeente Middelburg en Stichting Welzijn 

beter bekijken wat het vervolg zal zijn voor het IOP.  

 

 Tijdens de landelijke Opschoondag op 22 en 23 maart hebben Werkgroep Erasmuspark en St. 

Wijkteam Middelburg-zuid een schoonmaakactie georganiseerd om het zwerfvuil langs de oude 

Vlissingsewegrichting Abeele aan te pakken. Op 22 maart kwamen er 5 kinderen die zeer 

enthousiast waren en op 23 maart zijn er 10 volwassenen vrijwillig komen helpen. Ondanks dat 

er veel geklaagd wordt over rotzooi in de wijk is dit helaas een magere opkomst. 

Hopelijk mogen we volgende keer op meer steun rekenen. 

 

vaststellen agenda 

De agendapunten 5 en 7 worden omgewisseld. 
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1. Korte terugkoppeling thema Wijktafel 22 november 

De verwachtingen die de aanwezigen hadden van Stichting Wijkteam Middelburg-zuid is tijdens het 

interactieve gedeelte het volgende naar voren gekomen: 

 minstens 2x per jaar activiteit 

 wel papieren nieuwsbrief 

 besloten is om deze op strategische punten te bezorgen 

 Southpark terug als wijkfeest. 

 Het gaat voornamelijk om een gezellig buurt/wijkfeest. 

 Stichting Wijkteam Middelburg-zuid moet transparant zijn. 

 Kerststukje maken 

 Hiervoor waren 17 aanmeldingen en is georganiseerd door Anneke via het OCM. 

 

2. Verslag van het wijkoverleg van 22 November 2018. 
Er zijn geen op-of aanmerkingen 

 

3. Actielijst en aandachtspunten 

 

3.1 actielijst: 

 

 Rotonde Torenweg/Spinhuis weg: Wim Geertse van de Verkeerswerkgroep legt uit dat het niet 

gaat om een rotonde, maar om een verhoging van het fietspad, dat deze 2 wegen doorkruist, 

zodat de auto’s snelheid moeten minderen. Bovendien worden er middengeleiders op de 

Torenweg aangelegd ter hoogte van dit kruispunt. De werkzaamheden zijn gepland na de 

zomervakantie van 2019. 

Actie secretaris:  “rotonde” aanpassen naar “werkzaamheden” in de actielijst. 

 

 Slechte laag asfalt onder fitnessapparaten Street Work-out park: De Wijkmanager deelt mee 

dat de losse delen zijn vervangen.  

Actie secretaris:  dit punt verwijderen uit de actielijst. 

 

 Aanpassen website vermelding notulen: De secretaris vermeldt dat de website nu correct in de 
notulen staat. 
Actie secretaris: dit punt verwijderen uit de actielijst. 

 

       3.2 aandachtspunten  

Deze blijven van kracht. 

 

De notulen worden met dankzegging aan de secretaris, Iris Leewens goedgekeurd 
 

4. Informatie over het nieuwe afvalbeleid Gemeente Middelburg per 01-01-2020 

Vanwege het nieuwe landelijke afvalbeheerplan, heeft de Gemeente Middelburg gekozen voor het 

Diftar-systeem. Ad van der Pas geeft namens de Gemeente Middelburg uitleg over dit systeem via 

een korte presentatie: 

 Wettelijke opdracht is: 

 Afvalscheiding 75% (Restafval 100kg inwoner per jaar in 2020 en 30kg in 2025) 

 

 Afvalinzameling in Middelburg 2020 

 GFT ongewijzigd 2 wekelijks ophalen aan huis en GF units bij hoogbouw 

 Restafval ongewijzigd tweewekelijks ophalen aan huis en ondergronds.  

 Inpandige restafvalcontainers worden openbare ondergrondse containers.  

 DIFTAR wordt ingevoerd. 

 Plastic en drankenkartons ongewijzigd in ondergrondse container. 

 Textiel, glas, papier ongewijzigd 

 Milieustraat ongewijzigd 
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 Concrete maatregelen: 

 Rolcontainers voor GFT en rest voorzien van een chip, zodat de inzamelauto de container 

herkent 

 Plaatsing van extra ondergrondse container voor PD en enkele voor restafval (totaal ca. 

50st) en vervanging ondergrondse containers (140 st) 

 Vervanging toegangscontrolesystemen, trommels en passen ondergrondse containers 

 Geen inpandige restafvalcontainers meer 

 GF zuilen bij hoogbouw (ca 25 st) 

 Inzamelroutes en -dagen veranderen per 1-1-2020 

 

 Kleine trommel in ondergrondse restafvalcontainers voor minder restafval: 

Middelburgers hoeven straks niet met grote en zware vuilniszakken over straat te lopen als 

DIFTAR is ingevoerd. De capaciteit van de trommels wordt verkleind naar 40lt(nu 80lt).  

PD containers behouden de grote trommel. 

 

Vraag 1: hoe zit het met de eenpersoonshuishoudens? 

 Ad van der Pas: De eenpersoonshuishoudens zullen worden herzien. 

 

Vraag 2: moet je per kilo betalen? 

 Ad van der Pas: nee, per keer dat je de container aanbiedt. 

 

Vraag 3: is het voor een kleine container hetzelfde als voor een grote container? 

 Ad van der Pas: het verschil tussen een grote of kleine container wordt nog naar gekeken. 

 
Opmerking 1: Als jij als bewoner goed bezig bent om te scheiden, dan is toch nog steeds mogelijk dat 

iemand anders zijn afval in jouw container kan doen! 

 Ad van der Pas: dat kan inderdaad gebeuren. 

 

Ter afsluiting vermeldt Ad van der Pas dat er begin april een brief bij alle bewoners wordt bezorgd met 

daarin meer informatie. Het chippen van de rolcontainer start in mei/juni. 

Redactie note: inmiddels heeft iedere bewoner de brief ontvangen en zijn de rolcontainers gechipt. 

Zelfs de extra GFT-zuilen en ondergrondse containers zijn geplaatst in de wijk. 

5. Aanvragen wijktafelbudget/groencheque 

In februari heeft Dhr. Hoeksema een beroep gedaan op het wijktafelbudget. Op deze wijktafel legt hij 

uit dat ook hij een buurtactie is gestart om een buiten-AED in de wijk Reijershove te realiseren bij zijn 

woning. De reden is dat de andere buiten- AED’s in de wijk niet binnen de te stellen reanimatie tijd van 

6 minuten te halen zijn. Hij is trots op de bewoners van Reijershove dat het bedrag binnen 5 dagen 

bereikt was. 

De aansluiting van de AED is van het wijktafelbudget gefinancierd. 

 

6. Vragen aan de wijkagent en de Bijzonder Opsporingsambtenaren (Handhaving) 
 Vragen aan de wijkagent  

Theo Meijboom stelt zich voor als waarnemend wijkagent voor Middelburg-zuid. De huidige wijkagent 

Ko de Jonge is voor een half jaar in dienst van de Recherche, tot die tijd zal Theo in de wijk 

waarnemen voor Ko. 

Het is bij Theo bekend dat er op de voetpaden van het Meiveld regelmatig scooters en fietsers rijden, 

er zijn hiervoor al diverse bekeuringen uitgedeeld. 

Fietsers en scooters op de stoep van het winkelgebied heeft zijn aandacht, maar is dit weinig tegen 

gekomen, waarop diverse bewoners hem adviseren om rond 13.30 uur te komen, want dan gebeurt 

het meestal. 
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Er zijn twee straatroven gepleegd, waarvan ze op de avond van de wijktafel de verdachte hopen te 

lokaliseren. 

Opmerking 1: Op de Amnestylaan in de Erasmuswijk wordt er te snel gereden. 

 Wijkagent: Dit heeft de aandacht. 

 WVG: Er heeft een matrixbord gestaan en daaruit bleek dat het wel mee viel met de 

hardrijders. 

Vraag 1: Wat betekent een groene lamp op een politieauto? 

 Wijkagent: Dit betekent dat deze auto de leider is bij een groot incident, waar alle 

hulpdiensten ter plaatse zijn. 

 

 Vragen aan de bijzonder opsporingsambtenaren(handhaving) 

Niet aanwezig 

  

7. Wijkwethouder, Wijkmanager, VWG 

 Wijkwethouder 

 Chris Dekker benadrukt dat het goed is om schoonmaakacties in de wijk te blijven stimuleren, 

zoals tijdens de landelijke opschoondag. 

 De bomen die op het kruispunt van de Schoutstraat zijn gekapt, vanwege veroudering. 

 Tijdens de landelijke boomplant dag worden er door de leerlingen van de Petrus Immens school 

nieuwe bomen geplant. 

 De bouw van Essenvelt ligt nu bij de raad van State. Er is onderzoek gedaan naar mogelijk 

aanwezigheid van zogenoemde “blindgangers”, dit zijn bommen die niet zijn afgegaan tijdens 

de tweede wereldoorlog. De Gemeente hoopt in 2020 de eerste kavels te kunnen bebouwen. 

Op de vraag hoe het zit met de daar gelegen volkstuinen, antwoord de wijkwethouder dat het 

verplaatsen van de volkstuinen in overleg zal gaan met de eigenaren. 

 

 Wijkmanager 

  Heeft met de manager van de Jumbo besproken of het mogelijk was om de AED buiten te 

hangen. In gevolg daarvan heeft de Jumbo een AED gesponsord voor de wijk. In overleg 

met Gemeente Middelburg, SVRZ en Stichting Wijkteam Middelburg-zuid is besloten om 

deze tussen bakkerij Schrieks en de Jumbo in te hangen. 

Actie secretaris: dit punt verwijderen uit de actielijst. 

 Nogmaals complimenten voor de vrijwilligers die tijdens de Landelijke Opschoondag 

zwerfafval hebben opgehaald. De MacDonalds heeft van dit initiatief gehoord en wilt 

volgende keer samenwerken met Stichting Wijkteam Middelburg-zuid om een grootschalige 

schoonmaakactie op te zetten. 

 Complimenten voor de buurtbewoners die het initiatief hebben genomen om een buurt AED 

op te hangen. 

 

 VWG 

In het weekend is het een groot probleem voor de fietsers en scooters om de weg over te 

steken van het fietspad van de Mortiere naar het bruggetje richting het ZEP- terrein. 

De Gemeente Middelburg is in overleg om dit hopelijk ook dit jaar aan te passen. 

 

8. Rondvraag 
Vraag 1: Is er al iets gebeurd tegen de ratten overlast? 

 Wijkmanager: De rattenbestrijding is geweest, maar er wordt regelmatig brood of andere 

etensresten gegeven aan vogels, hoewel dat niet is toegestaan. Ook zwerfafval kan een   

oorzaak zijn voor de rattenoverlast. 
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Vraag 2: In het stukje van de kinderboerderij naar de afslag naar het fietspad van de Schroeweg  

worden bladeren en snoeiafval tussen de bomen gedumpt. Wie is verantwoordelijk voor het opruimen 
hiervan? 

 Wijkwethouder: Dit wordt uitgezocht en zal een actiepunt worden. 

Actie secretaris: dit actiepunt in de actielijst zetten. 

Opmerking 1: Er ligt heel veel troep in de sloot bij de flats aan de van de Perrestraat. Een idee om het 

bruggetje dat als verbinding dient naar het Meiveld om dat weg te halen? 

 Wijkmanager: Het is geen optie om het bruggetje weg te halen, maar heeft het genoteerd om 

het door te geven aan de Gemeente Middelburg. Inmiddels is een blikvanger geplaatst. 

       
Sluiting blok 1: Algemeen 

Het eerste blok wordt gesloten en na een pauze van ±15 minuten gaan we door met het thema: 

Mantelzorg 

Thema blok: Mantelzorg 

Conny Prins van Stichting “Manteling” legt uit via een presentatie wat Stichting “Manteling” is en doet 

voor de Mantelzorg.  

 Stichting “Manteling” is een organisatie voor mantelzorg en zorgvrijwilligers die hulp biedt aan: 

 Mantelzorgers 

 Mensen met een ziekte of handicap 

 Mensen met psychische problemen 

 Mensen die eenzaam zijn 

 Mensen met dementie 

 Mensen in de laatste fase van hun leven 

 De zorgvrijwilligers bieden: 

 Praktische, incidentele hulp 

 Maatjescontact 

 Palliatief terminale zorg 

 Koffiekringen  

 Netwerkcoaching 

 Door de vrijwilliger heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf 

 Stichting “Manteling” zorgt voor: 

 mantelzorgondersteuning met als doel: 

 Manteling is er voor alle mantelzorgers op Walcheren. 

 Manteling wil mantelzorgers helpen om de mantelzorgtaken zo lang en prettig mogelijk 

vol te kunnen houden. 

 Informatie en cursussen: 

 Informatie en advies 

 Gratis Nieuwsbrief 

 Praktische trainingen 

 Cursussen   

 Ontmoetingsdagen: 

 Wandelgroep 

 Nautische ontmoetingsdagen 

 Avond-mantelzorg café 

 Enzovoort 

 Mantelzorgmakelaar: deze biedt hulp bij het regelen van de juiste zorg. 

 

Over het algemeen zijn mantelzorgers familieleden of vrienden die mantelzorg verlenen vanuit een 

emotionele band. Voor deze mantelzorgers kan er door de hulpvrager ook een mantelzorgwaardering 

worden aangevraagd via de website van de “Manteling”.  

Conny sluit de presentatie af met 2 filmpjes over de campagne rond jonge mantelzorgers die op dat 

moment gaande is. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0118-553530 of website https://www.mantelingwalcheren.nl/. 
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Ondanks dat er na de presentatie geen vragen waren, was er wel belangstelling voor de informatie 

brochures die Conny had meegenomen. 

 

Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor hun 

aanwezigheid en inbreng. 

 

 

De volgende Wijktafel is donderdag 31 Oktober 2019 
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Bijlage: nieuwe actiepuntenlijsten / aandachtspunten 

 

 

ACTIEPUNTENLIJST Nieuw 

Actie Wie 

Werkzaamheden Torenweg-Spinhuisweg VerkeersWerkGroep 

 

Fietspaden meiveld bekijken BOA/Wijkagent 

Fietsers/brommers op stoep winkelcentrum BOA/Wijkagent 

Fietsroute scholen via meiveld St. Wijkteam/Gemeente/scholen 

Snoeiafval Meiveld (kinderboerderij/fietspad 

Schroeweg) 

Wijkwethouder 

 

AANDACHTSPUNTEN blijvend 
Punten Wie 

Verkeerssituatie rond het winkelgebied VerkeersWerkGroep 

Visie 2030 “denktank” Wijkteam + bewoners 

Formulier aangeven onderhoud eigen boomspiegel Gemeente 

Klachten altijd melden bij de politie / wordt 

geregistreerd 

Bewoners 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


