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Notulen Wijkoverleg Middelburg Zuid 

 
Vergadering van    : 31 oktober 2019   Voorzitter: Sonay Peksert 

Plaats         : Palet, Middelburg-zuid, grote zaal Secretaris: Iris Leewens 
Aanvangstijd        : 20.00 uur    Penningmeester: afwezig 

          Activiteiten coördinator: Anneke Hartman 

 

Aanwezig: 
Namens gemeente Middelburg: Chris Dekker( Wijkwethouder) en Marleen de Voogd(waarnemend 
wijkmanager 

Namens politie Zeeland: Theo Meijboom (waarnemend wijkagent Zuid) 

Namens Boa/handhaving: Steven de la Cousine + collega en 2 stagiaires 

Namens VWG: Wim Geertse 
Namens Denktank: Gilles Dellebeke 

 

Bewoners:  
Dhr. M. Bajja(Al Rahman Moskee), dhr./mevr. R. Blom(Woongoed), dhr./mevr. E.L. Boone, 

mevr. M.P. Dekker, mevr. I.C. Duzan-Oudkerk, dhr./mevr. R. van Eijkelenburg(D66), dhr. B. Fienieg, 

dhr. T. Franken, dhr. H. Gluijsen, mevr. L.C. de Heer, mevr. A.J. Heijmans, dhr. M. Hoessein(Al 

Rahman Moskee), dhr./mevr. A v/d Horst, mevr. C.E. v/d Horst, dhr./mevr. E. Janssen Andeweg, 
dhr.F. Jonkers, mevr. H. Joosse(SVRZ), dhr./mevr. W. de Kam, dhr. J. Kapitein, mevr. C. Keydeniers,  

mevr. H. Kievit, mevr. C. Meerman, dhr. J. Meijer, mevr. J. Molenaar-Slagter, dhr./mevr. A. van 

Mouwrik, dhr./mevr. J. Onderdijk, dhr./mevr. J. den Ouden , mevr. C. Roosse, dhr./mevr. J. van 

Rotten,  mevr. P. de Ruiter(Groen Links), dhr. H. Saaman, dhr./mevr. P.L. Schuit, mevr. M. 
Sewpal(Zorgstroom), dhr./mevr. W. Steketee, mevr. S. Stevens, mevr. E. Tadema, dhr./mevr. 

Tollenaar, dhr. D.J. Vaneveld, dhr. J.H. van de Weele, dhr./mevr. N.J. van Weerdhuizen, dhr. J.B. 

Wight, dhr. R. te Winkel. 

 

Afwezig met kennisgeving: Paul Karelse(Penningmeester) 

 

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

iedereen voor de geweldige opkomst. 
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. 

 

vaststellen agenda 
geen veranderingen 

 

1. Mededelingen St. wijkteam Middelburg-zuid 
Sonay geeft hiervoor de microfoon door aan Iris. 

Iris geeft voorbeelden van diverse mails die bij het wijkteam binnen komen. Hiermee wordt 
aangegeven wat het wijkteam achter de schermen doet voor hun wijkbewoners. Daarnaast wordt 

vermeldt welke activiteiten het wijkteam als Stichting al heeft georganiseerd. 
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Voorbeelden van binnengekomen mails: 
 Het beantwoorden van diverse wijkbewonersvragen: van dode vissen in de vijver tot  

regels voor het terugzetten van de afvalbak op de vuilophaaldag. 
 De vraag voor een maatschappelijke stageplek in het wijkontmoetingscentrum “Palet” van een 

leerling van het Scalda.  Zij mag stage lopen bij “de kookkoters”(dinsdagmiddag kookgroep 

voor kinderen vanaf 9 jaar) en bij sportbuurtwerk Welzijn Middelburg. 
 Vraag om dringende hulp om mantelzorg voor een gezin. Dit gezin hebben wij positief kunnen 

helpen. 

 

    Georganiseerde activiteiten als Stichting: 
 In augustus het begin van een nieuw schooljaar gevierd met een wijkpicknick voor de 

schoolkinderen. 

 In de zomer- en herfstvakantie 4 workshops voor de kinderen 
 

     komende activiteiten: 
 in de kerstvakantie een kinderworkshop en voor de volwassenen een kerststukje maken. 

 

     komende actie als wijkteam: 
In april 2020 gaat het wijkteam, samen met de wethouder en meerdere betrokkenen door de wijk 

fietsen om te kijken of er voldoende afvalbakken staan in de wijk op strategische punten. Dit wordt 

een wijkschouw genoemd. 

Bewoners kunnen via een mail doorgeven met opgaaf van reden, waar zij denken dat er een 
afvalbak hoort te staan. Dit is nog geen garantie dat er dan inderdaad een afvalbak komt. 

 

Overige mededelingen: 
 22 oktober is er een nieuwe pakket- en brief automaat geplaatst die de oude brievenbus 

vervangt.  

 Resto van harte serveert elke maandagavond een driegangendiner in het “Palet”.  

Zij willen hiermee de eenzame wijkbewoners uit hun isolement halen om zodoende in contact te 

komen met andere wijkbewoners. 

 Ruud te Winkel van Welzijn Middelburg is bezig om een steunend netwerk op te zetten voor 

geweldloos verzet, waarin volwassenen actief aanwezig zullen zijn tussen de jongeren. Tijdens 

deze wijktafel wilt hij kijken of er bewoners zijn die zich hiervoor interesseren. Bij interesse 

kunnen er vragen gesteld worden in de pauze. 

 De huidige wijkmanager Rianne van Iwaarden is per 1 januari geen wijkmanager meer voor 

Middelburg-zuid, vanwege een andere functie die zij heeft aangenomen. Omdat zij, vanwege 

een tentamen niet bij deze wijktafel aanwezig kan zijn heeft Rianne een tekst via mail naar het 

bestuur gestuurd om voor te lezen tijdens deze wijktafel. De voorzitter leest de mail voor aan 

de bewoners. Daarin betreurt het haar ten zeerste dat zij niet op deze wijktafel aanwezig kan 

zijn om alle inwoners persoonlijk te bedanken voor de fijne samenwerking in de tien jaar dat zij 

wijkmanager is geweest voor Middelburg-zuid. 

Op dit moment is nog niet bekend wie haar opvolger(ster) zal zijn. 

 

2. Verslag van de Wijktafel van 28 maart 2019 
De notulen van de wijktafel van 28 maart worden samen met de aanwezige wijkbewoners 

doorgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

De notulen worden met dankzegging aan de secretaris, Iris Leewens goedgekeurd. 
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3. Actielijst en aandachtspunten 

 

3.1 actielijst: 

 
 Werkzaamheden Torenweg-Spinhuisweg:   

Wim Geertse van de Verkeerswerkgroep meldt dat dit is uitgesteld na de zomer van 2020, 

vanwege de werkzaamheden van de nieuwbouwwijk Essenvelt. 

 
 Fietsers/brommers op stoep winkelcentrum: 

Door de BOA’s wordt er regelmatig gecontroleerd. 

 

 Fietsroute scholen via meiveld: 
De wandelpaden in het Meiveld wordt teveel gebruikt als fietsroute naar de scholen. Dit gebeurt 

vooral op het stuk van de Statenlaan naar het bruggetje richting de Thibautstraat en het 

bruggetje richting de van de Perre straat, maar ook vanaf het tunneltje van Dauwendaele langs 

het Cruijf Court naar de van der Perre straat. 
Er wordt gevraagd om meer handhavers in te zetten. Steven de la Cuisine van de BOA zegt 

daar helaas te weinig mensen voor te hebben.  

Door een bewoner wordt geopperd om een fietspad aan te leggen van de Thibautstraat naar de 

scholen.  

VWG:de Gemeente Middelburg heeft hier geen geld voor. 
Wethouder Chris Dekker: is toch van mening dat er gekeken moet worden naar een slimme 

veilige route en wilt dit samen met de VWG doen. Dit wordt een actiepunt. 

 

 Snoeiafval Meiveld (kinderboerderij/fietspad Schroeweg): 
Wethouder Chris Dekker heeft dit bekeken. Het was niet bekend van wie het snoeiafval was, 

wellicht heeft het er tijdelijk gelegen tot er gelegenheid was om het af te voeren. 

Een bewoner meent dat de Gemeente Middelburg hiervoor verantwoordelijk is. Daarop 

antwoord Chris dat iedereen verantwoordelijk is voor het opruimen van zijn eigen afval. 
Deze actie kan worden verwijdert uit de lijst. 

 

3.2 aandachtspunten  

 

 Formulier aangeven onderhoud eigen boomspiegel: 
Voor bewoners die een eigen boomspiegel in onderhoud hebben kunnen dit doorgeven aan de 

Gemeente Middelburg middels een formulier.  

Marleen de Voogd zal navraag doen waar dit formulier te vinden is op de website. 

 
Dit punt is een opstap voor een bewoner om te vragen hoe het zit met het onderhoud van het 

bloemenveld gelegen naast de Apotheek. 

Wethouder Chris Dekker: dit was een eenmalig initiatief van de SP en dat er geen onderhoud 

gepleegd gaat worden. 
 

4. Wijkwethouder, Wijkmanager, VWG 

 Wijkwethouder 

 In oktober is er een overeenkomst gesloten met de scholen Cypressenhof en Leeuwenburch 

over het schoonhouden van de schoolpleinen. Onder de noemer “schoon belonen”. De Scholen 
hebben een afvalbak gekregen om te laten beschilderen, deze zullen beschilderd worden samen 

met de Kinderraad. 

 

 Ondertussen weet iedereen dat de voorbereidende werkzaamheden voor Essenvelt in volle gang 
zijn. De werkelijke bouw start pas eind 2020. 

 

 

 



 

              

         Opgericht: 1 September 2018 

Secretaris: Iris Leewens-Oelrich                                                                 Website: www.middelburg-zuid.nl 

Postadres: Schoutstraat 20, 4336 HR Middelburg                                        Email: wijkteam-zuid@zeelandnet.nl 

4 

 Wijkmanager 

Deze avond is Marleen de Voogd waarnemend wijkmanager, omdat de huidige wijkmanager 

Rianne van Iwaarden niet aanwezig kon zijn. 
Marleen heeft dan ook geen mededelingen, buitenom de mededeling die Rianne al eerder via 

een mail heeft laten weten. (zie agendapunt 1, overige mededelingen).  

 

 VWG 

Wim Geertse vermeldt dat de VerkeersWerkGroep in januari 2020 alweer 15 jaar bestaat. 

De overige mededelingen zijn besproken tijdens de actiepunten. 

 

5. Verminderen vuurwerkoverlast: vraag om input vanuit de zaal 

De Gemeente Middelburg is bezig om via alle wijktafels van Middelburg te peilen  

Wat de mening is van de bewoners over het vuurwerkbeleid. Er zijn grote vellen papier 

opgehangen, waar de bewoners met hun post-it met hun input op kunnen plakken. 

Wijkwethouder Chris Dekker vraagt aan de aanwezigen of zij dit willen doen in de pauze. 

 

6. Aanvragen wijktafelbudget/groencheque 

Er zijn 2 aanvragen binnen gekomen voor het wijktafelbudget. 

 De eerste aanvraag was in September voor de opening van de vernieuwde  Al Rahman Moskee, 

gelegen aan de Schepenenlaan. 

Vanavond zijn er 2 vertegenwoordigers van de Stichting Al Rahman Moskee om uitleg te geven 

waar het wijktafelbudget voor is gebruikt.  

Hierover ontstaat enig commotie van de aanwezigen, omdat ze van mening zijn dat het 

wijktafelbudget niet besteedt mag worden aan consumptiemiddelen.  

Antwoord: in het kader voor de saamhorigheid met de wijkbewoners heeft het bestuur van het 

wijkteam dit wel toegewezen. 

Noot van de redactie: het klopt dat je als wijkteam het wijktafelbudget niet mag uitgeven aan 

consumptiemiddelen, maar nu wij een Stichting zijn geworden mag het bestuur zelf beslissen 

waar het wijktafelbudget aan uitgegeven wordt. 

 

 De tweede aanvraag is van Werkgroep Erasmuspark, dit betreft het laten maken van een 

infobord over het Erasmuspark. 

Jan Meijer legt in het kort uit welke informatie er op het bord zou komen te staan. Daarbij kunt 

u denken aan een historische uitleg over de locatie, deel van een oud kreken- en moerasgebied, 

een plattegrond met de fruitsoorten op naam en de flora en fauna in het park. 

De aanvraag wordt door de aanwezige bewoners toegekend. 

 

7. Vragen aan de wijkagent en de Bijzonder Opsporingsambtenaren (Handhaving) 
De wijkagent Theo Meijboom doet als eerste de volgende mededelingen: 
 Er is een terugkoppeling geweest van gewapende overval geweest die, in augustus, voor de 

derde keer dit jaar heeft plaatsgevonden op de oude Vlissingseweg. Het heeft zeker de 

aandacht. 

 De laatste 2 maanden zijn er geen inbraken geweest. Er wordt nog extra door Theo geadviseerd 
om in deze donkere maanden toch een lampje aan te doen als u niet thuis bent. 

 
 Vragen aan de wijkagent  

Opmerking: Het is moeilijk om op tijd een wijkagent of politie te waarschuwen, omdat je eerst 

het meldingskantoor in Brabant aan de telefoon krijgt die veel vragen stelt. Dan zijn of is 
ondertussen de dader(S) al weg. 
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Wijkagent: Dit is inderdaad waar. Het beste is dan een WhatsApp te sturen naar de wijkagent, 

zodat deze sneller in actie kan komen. 

De secretaris zal dit nummer op de website zetten. 
 

 

8. Rondvraag 
Opmerking 1: aanvragen voor het wijktafelbudget moeten officieel via de wijktafel door de 

aanwezigen goed gekeurd worden. 
 Voorzitter: Het is niet altijd mogelijk om te wachten op een wijktafel, voordat er een 

aanvraag goedgekeurd kan worden. 

 

Vraag 1: Wat is het nut van de blikvanger (afvalbak) op doodlopend stukje tussen Parkstate en 
Perreflat? Er was wel sprake van rattenoverlast maar of dit nou helpt? 

 Voorzitter: voor de rattenoverlast is er iemand van de ongedierte bestrijding langs 

geweest. 

De blikvanger is geplaats naar aanleiding van een vraag op de wijktafel van 28 maart, deze 
zou het zwerfvalafval gedeeltelijk moeten oplossen. 

 

Vraag 2: Is het mogelijk om de Geldmaat(pinautomaat) bij de Jumbo uit voorzorg weg te halen?  

In verband met de tegenwoordige plofkraken zou het veiliger zijn als er alleen binnen gepint kan 

worden. Daarnaast wordt er met de auto de stoep opgereden om bij de geldautomaat te komen. 
 Voorzitter: bij de Jumbo is er geen pinautomaat binnen, dus die optie is er niet. De 

pinautomaten zijn niet meer in beheer van de banken, dit is uit besteed aan Geldmaat. 

Het is inderdaad verontrustend dat ze met de auto de stoep oprijden. 

Het zal een actiepunt van het wijkteam worden om te kijken wat hier aan te doen is en of er 
een mogelijkheid is om de Geldmaat op een veiligere plek te plaatsen. 

 

Sluiting blok 1: Algemeen 

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

Klimaatverandering. 

 

 
Thema blok: Klimaatverandering: welke gevolgen heeft dat voor onze wijk?  
De Denktank is een groep wijkbewoners die een bepaalde visie hebben over de leefbaarheid van onze 

wijk.  

Deze keer legt de heer Gilles Dellebeke via een presentatie uit wat de gevolgen in de toekomst kunnen 

zijn voor Middelburg-zuid met het oog op onder andere de extreme weersituaties. 
 Visie 

 Wat staat ons te wachten (2025 - 2050) 

 Kernwaarden 

 Wat zien wij gebeuren 
 Welke invloed heeft dit op onze kernwaarden 

 Onze kernwaarden 

 Woongenot 

 Veiligheid 
 Voorzieningen 

 Water 

 Groen  

 Kwaliteit/Diversiteit woningaanbod 

 
 Welke ontwikkelingen zien wij: 

 Klimaatveranderingen 

 Energie transitie(overgang van nieuwe energievoorzieningen) 
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In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame 

energiebronnen. Denk daarbij aan windmolens en zonnepanelen. 

 Water geeft kansen maar ook risico’s: 
 Kansen 

- Door onze ligging aan water hebben we kansen benut 

- Ontdekkingen van nieuwe wereld delen  (V.O.C.) 

- Scheepvaart industrie & visserij 

- Mainport voor wereldhandel havens Rotterdam, Antwerpen 

 Risico’s 
- Overstromingen 

- Kwetsbaar bij oorlogen (dijk bombardementen) 

- Stijging zeespiegel 

- Ontzilting van landbouwgrond 

- Uitstroom van rivieren 
- Schaarste zoetwater 

 Hoe omgaan met water 

- Water is belangrijk voor onze levensbehoefte  

- Hoeveelheid / Bescherming 
- Zout Brak Zoet 

- Opslag & Afvoer 

- Functies toekennen: koeling, droogte, landbouw, energie, recreatie etc. 

 Welke invloed in wijk 
- Hoe omgaan met wateroverlast 

 Opvang in watergangen 

- Actief opslag gebruiken voor: Koeling, beregening groen in wijk, recreatie etc. 

- Hoe beregenen we onze tuinen 
- Wat kunnen we zelf bijdragen 

 Opvang regenwater in o.a. regentonnen, reservoirs 

 Groen is essentieel voor leefomgeving en geeft kansen maar ook risico’s: 

 Kansen 

- Groen draagt bij aan een positieve leefomgeving 
   geeft ontspanning, aanzien en positieve energie 

- Draagt bij aan temperatuur verlaging /schaduw 

- Geeft zuurstof in omgeving 

- Geeft recreatie mogelijkheden 
  Bewoners zijn trots op Meiveld, Erasmuspark en Veldzigt. 

- Geeft compensatie aan co2 

 Risico’s  

- Groen vraagt onderhoud 

- Kans op verpaupering 

- Eenzijdig kijken naar de kosten (onderhoud) 

- Storm schade  

 Welke invloed in wijk 
- Samen groen koesteren  

 Bijdragen aan netheid (onkruid, verpaupering) 

- Tuinen meer diversiteit dan alleen bestrating 

- Zorg dragen voor betere waterafvoer 

- Aanplant voor schaduw partijen creëren 

 

 Beslissen bij keuzes voor het inrichten van de wijk 

 Gebruik de kernwaarden van de wijk 

 Betrek meerdere partijen bij het nemen van keuzes 
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 Kijk breder dan alleen aanpak van het probleem 

- Duurzaam omgaan met water 

 Kijk naar nut en noodzaak en maak afweging van toegevoegde waarde 

- het vasthouden van zoet water als kwaliteit impuls 

- Biodiversiteit en bodemgesteldheid 

 Kijk niet alleen naar de korte termijn, op langere termijn kan het meer waarde 

genereren. 

- Gevolgen verandering klimaat 

- Haal energie uit water 

- Hernieuwde energie bronnen 

 Vragen 

 Worden de huidige watergangen in het gebied waar Essenvelt wordt gebouwd dicht 
gemaakt? 

Antwoord:  de grote watergang blijft, maar de over de kleinere watergangen is niet 

bekend. Er word van uit gegaan dat het de aandacht heeft van de Gemeente. 

 Een vertegenwoordiger van “de tuin van Zeeland”, vraagt zich af waarom er gezonde 

bomen worden gekapt, waarvan wordt gezegd dat deze slecht, oud of ziek zijn.  
Hij vraagt daarom aan wethouder Chris Dekker of de Gemeente Middelburg beter wilt 

kijken voordat er vergunningen worden gegeven. Daarnaast wordt ook gevraagd of het 

bestuur van het wijkteam opstaat tegen nodeloos kappen. 

Antwoord bestuur wijkteam: Helaas worden wij niet van alles op de hoogte gebracht en 
was deze bomen kap dan ook totaal onbekend. Nu het bestuur er van af weet zal deze 

meer informatie vragen aan de betrokken instanties. 

 

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

 
Noot van de redactie: vanwege de vaste afwezigheid van de penningmeester op donderdagavond 

heeft het bestuur besloten om de wijktafels te verplaatsen naar een ander dag. 

 

 

 

LET OP!! De volgende Wijktafel is op Maandag 9 Maart 2019 
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Bijlage: nieuwe actiepuntenlijsten / aandachtspunten 

 

 

ACTIEPUNTENLIJST nieuw 

Actie Wie 

Werkzaamheden Torenweg-Spinhuisweg VerkeersWerkGroep 
 

Veilige fietsroute scholen Wijkwethouder/VWG 

WhatsApp nummer wijkagent op website plaatsen Secretaris 

Veilige plek/auto’s op de stoep Geldmaat Jumbo St. wijkteam Middelburg-zuid 

 

AANDACHTSPUNTEN blijvend 
Punten Wie 

Verkeerssituatie rond het winkelgebied VerkeersWerkGroep 

Fietsers/brommers op stoep winkelcentrum BOA/Wijkagent 

Visie 2030 “denktank” St. wijkteam Middelburg-zuid + 

bewoners 

Formulier aangeven onderhoud eigen boomspiegel Gemeente 

Klachten altijd melden bij de politie / wordt 

geregistreerd 

Bewoners 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


