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Notulen Wijkoverleg Middelburg Zuid 

 
Vergadering van    : 9 maart 2020     Voorzitter: Sonay Peksert 

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

          Activiteiten coördinator: Anneke Hartman 

 

Aanwezig: 
Namens gemeente Middelburg: Chris Dekker( Wijkwethouder) en Esther Verhage(nieuwe wijkmanager) 
Namens politie Zeeland: Theo Meijboom (waarnemend wijkagent Zuid) 

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

Namens VWG: Wim Geertse 

 

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: Dhr. J.W. van Akkeren, Dhr. G. Dellebeke, Mevr. W. de Kam, mevr. 

F.M Kögeler, Dhr. J. Meijer, Dhr. J den Ouden, Mevr. L. Tadema. 

 

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. 
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Opening en vaststellen agenda 

 

1. Mededelingen Stichting wijkteam Middelburg-zuid 

 Mededelingen voorzitter 

 Werkzaamheden houten brug Beijaard 

 In januari is een koeriersbus over de houten fietsbrug aan De Beiaard in Reijershove 

 gereden en is daar doorheen gezakt. De schade zal half maart  gerepareerd worden. 

 

 Herinrichting Prinsenhove 

 Er is inmiddels begonnen met fase 1 van de herinrichting van Prinsenhove 

 Een bewoner merkt op dat er veel verschillende bedrijfsbussen parkeerplekken 

innemen van het overgebleven parkeerterrein. 

Daarop wordt geantwoord door de penningmeester dat het in de gaten wordt 

gehouden. 

 

 Website Middelburg-zuid niet bereikbaar 

 In Januari was de website van Middelburg-zuid 2 weken lang op zwart en niet meer 

 bereikbaar. Onze website valt onder het platform Middelburgers.nl die door  het SWM 

 wordt beheert in opdracht van de Gemeente Middelburg die hiervoor ook subsidie 

 verleent. Vanwege financiële problemen kreeg SWM dan ook geen subsidie meer en 

 het platform Middelburgers.nl werd uit de lucht gehaald en daarmee ook de website van 

 Middelburg-zuid.  

 

 Tiny Forest 

 De gemeente Middelburg is van plan om eind 2020 een Tiny Forest aan te leggen in 

 samenwerking met IVN Natuureducatie.  

 Daarvoor zoeken ze initiatiefnemers om voor half maart suggesties aan te dragen voor 

 een geschikte locatie in de buurt. Als initiatiefnemer plant en onderhoud je het mini-bos 

 samen met andere buurtbewoners, de gemeente, een school en natuurorganisatie IVN. 

 Op de vraag of er initiatiefnemers tussen de bewoners in de zaal zaten, werd er 

 negatief gereageerd.  

 

 HZ project klimaatverandering 

De voorzitter geeft hierbij het woord aan de docenten van de Hoge school Zeeland 

die een presentatie geven over een project met betrekking tot klimaatverandering.  

Deze presentatie is als bijlage meegestuurd in de mail. 
 

 Mededelingen penningmeester 

De penningmeester geeft uitleg over de verantwoording over 2019, deze zal ook op de 

website geplaatst worden. 

De begroting van 2020 voor Stichting wijkteam Middelburg-zuid is in Februari ingediend en 

goed gekeurd door de Gemeente Middelburg. 

 

2. Verslag van het wijkoverleg van 31 oktober 2019. 

 

Bij elke wijkbijeenkomst wordt het verslag van de voorgaande wijkbijeenkomst samen met de 

aanwezige wijkbewoners doorgenomen en besproken. 
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Deze keer vonden veel wijkbewoners het niet fijn dat er geen duidelijke agenda op de uitnodiging 

gezet was. Daarom is besloten om deze weer duidelijk op de uitnodiging te zetten. 

 
 Pagina 3:  

      Fietsroute scholen via meiveld: Is er iets bekend over een slimme veilige route? 

      Wethouder Chris Dekker antwoord dat er 17 maart een gesprek komt samen met    

      de VerkeersWerkGroep om dit probleem te bespreken. 

 
 Pagina 4:  

Wijkmanager: Wie is de nieuwe wijkmanager? 

Esther Verhage stelt zich hierbij gelijk voor als de nieuwe wijkmanager van Middelburg-zuid. 

 
Aanvragen wijktafelbudget/groencheque:  

 Waarom mag het bestuur nu zelf beslissen? 

De voorzitter legt uit dat het wijktafelbudget nu onder eigen beheer valt. De beslissing 

worden nu door de Stichting gemaakt samen met de wijkmanager. 
 Het budget komt toch van de Gemeente Middelburg?  

  De Penningmeester legt uit dat er inderdaad een verantwoording is naar de   

  Gemeente toe en daarom wordt de beslissing genomen samen met de wijkmanager die 

  contactpersoon is van de Gemeente Middelburg.  

  De beslissing wordt altijd genomen in het belang van de wijk en iedereen kan een beroep 
  doen op het wijktafelbudget. Voor meer informatie kan u op onze website terecht. 

 

Vragen aan de wijkagent en de Bijzonder Opsporingsambtenaren: 

Kan Ko de Jonge van de website af? 
 

Zolang het nog niet zeker is dat Theo Meijboom definitief wijkagent wordt van Middelburg-

Zuid blijft de website ongewijzigd. 

 
Noot van de redactie: Inmiddels is Theo Meijboom definitief onze wijkagent en is de website 

aangepast. Ko de Jonge is niet helemaal verwijdert, maar de tekst is aangepast. 
 

3. Actielijst en aandachtspunten 

 
3.1 actielijst: 

 Werkzaamheden Torenweg-Spinhuisweg: Deze zijn uitgesteld na de zomer van 2020 in 

verband met de werkzaamheden van Essenvelt. 
 

       3.2 aandachtspunten  

Deze punten zijn meer gericht op eventuele burgerinitiatieven en zodoende de naam hierop 

aangepast.  

 

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

 

4. Wijkwethouder, Wijkmanager, VWG 

 Wijkwethouder 

Aangezien er nog een paar vragen zijn over het nieuwe afvalbeleid genaamd Diftar geeft Chris 

Dekker het woord aan Jeroen Sakko: 
 Rond 26 maart krijgt iedere bewoner een sleutelhanger om de containers voor plastic 

en textiel te kunnen openen.  

      Sinds Januari mag er ook blik bij het plastic gedaan worden en daarom wordt       

      gevraagd om het plastic-afval het liefst in doorzichtige zakken te doen.  
      De reden hiervan is dat het plastic bij de overslag locatie dan makkelijker te       

      controleren is. 
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      Vanaf 1 Januari 2021 gaat de regeling in en moet er betaald worden voor elke keer 

      dat de container met restafval wordt aangeboden. 

      Op de vraag hoe het zit met medisch afval wordt er verwezen naar de website  
      Diftar@middelburg.nl waar meer informatie hierover op staat. 

 

De volgende vraag gaat over het verloop van de nieuwbouwwijk Essenvelt en Bas Koole de 

projectleider geeft een update: 
 Om het terrein bouwrijp te maken is er bekeken hoe hoog Essenvelt komt te liggen. 

Daarom zal in de komende maanden het terrein worden opgehoogd. Er wordt daarbij 

veel aandacht besteedt voor de verkeersveiligheid en (het voorkomen van) overlast.  

 Inmiddels is het volkstuinencomplex Kweeklust Zuid 1 aan de Oosterse Lageweg 

verplaatst en ligt nu in het verlengde van het bestaande volkstuinencomplex 
Kweeklust Zuid 2 aan het Erasmuspad. 

 Er komt een dieptedetectie zodra het weer het toelaat 

 Eind 2020 begin 2021 is de planning om te beginnen met het bouwen van woningen. 

 
 Wijkmanager 

Ondanks dat Esther zich al eerder in deze bijeenkomst kort heeft voorgesteld doet zij het nu 

wat uitgebreider.  

Esther is begonnen bij de Koninklijke Marechaussee en is na 4,5 jaar overgestapt naar de 
politie. Na een paar jaar is zij wijkagent geworden van alle wijken aan de onderkant van het 

kanaal, waaronder Middelburg zuid. Zij heeft diverse projecten gedraaid in de wijken en was 

veel in contact met netwerkpartners en bewoners. De laatste 3 jaar is zij bij de politie als 

wijkagent expert gaan werken.  

Zij is dus wel redelijk thuis in het wijkwerk en ziet deze functie dan ook als een mooie 
aanvulling op haar huidige kennis van zaken. 

Zij heeft enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoopt met zoveel mogelijk mensen en 

organisaties in de wijk kennis te maken.  

 
Helaas hoort zij dat er veel geklaagd wordt tijdens deze wijkbijeenkomst. Met zoveel opkomst 

zou het fijn zijn als er meer positiviteit is en initiatieven kunnen ontstaan.  

Als wijkbewoners zou je ook meer kunnen open staan voor het wijkteam. 

 

Daarbij doet zij meteen een oproep voor Jan Meijer die vrijwilligers zoekt voor de Landelijke 

Opschoondag op zaterdag 21 maart. 

 

Noot van de redactie: Esther Verhage is geen wijkmanager meer voor Middelburg-Zuid. Tijdens 

de uitbraak van de Corona heeft zij besloten om weer een functie aan te nemen bij de politie. 

Vanwege Corona is ook de Landelijke Opschoondag niet door gegaan. 

 

 VWG 
 Er zijn geen bijzonderheden dan wat er al besproken is tijdens deze bijeenkomst. 

 

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

Deze keer zijn er geen vragen. 

 

6. Aanvragen wijktafelbudget/groencheque 

De heer Weerdhuizen heeft via een mail naar wijkteam-zuid@zeelandnet.nl een aanvraag gedaan                             
voor een wijktafelbudget voor het plaatsen van een professionele vlinderkast in het plantsoen in de 

straat. Stichting wijkteam Middelburg-Zuid heeft deze toegekend. 

 

 

mailto:wijkteam-zuid@zeelandnet.nl
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7. Rondvraag 
Vraag 1: Waarom wordt de blikvanger (afvalbak) niet regelmatig geleegd door de Gemeente 

Middelburg? 

 Voorzitter: De blikvanger is geplaats naar aanleiding van een vraag op de wijktafel van 28 
maart en daardoor de verantwoordelijkheid voor het wijkteam en niet van de Gemeente 

Middelburg. Helaas zijn er geen vrijwilligers die deze blikvanger wilt legen en komt het dus neer 

op 1 bestuurslid om dit te doen. 
Aangezien er, ondanks deze aanvraag, veel klachten komen en er door bepaalde wijkbewoners 
hele vuilniszakken in gegooid worden is besloten door het bestuur om deze blikvanger weg te 

laten halen. 

 

Noot van de redactie: inmiddels is de blikvanger verwijderd. 

 

      Sluiting blok 1: Algemeen 

 

Thema blok: pilotproject “sociaal wijkbeheerder” van Woongoed Middelburg 

Sociaal wijkbeheerder Reinier Zegers geeft deze avond een presentatie over het pilotproject van 
Woongoed Middelburg dat in januari is gestart in de Magistraatwijk en een deel van Reijershove. Zij zetten 
een sociaal wijkbeheerder in en dit project duurt tien maanden. 
 
Als woningcorporatie willen zij groener, opener, socialer en actiever zijn. Zij zorgen voor een belangrijke 
basisbehoefte: een woning. Daarnaast werken ze ook samen met verschillende maatschappelijke 
organisaties om mensen te helpen prettig (samen) te wonen. Om dit goed te kunnen doen hebben ze 
iemand in de wijk nodig: een sociaal wijkbeheerder. 
 
Wat doet een sociaal wijkbeheerder? 
De sociaal wijkbeheerder is voor Woongoed een extra paar ogen en oren in de wijk. De wijkbeheerder is 
een aanvulling op het bestaande netwerk in de wijk. Hij komt veel in contact met bewoners. Hierdoor zien 
ze sneller waar hulp nodig is. Hij is veel in de wijk en is het aanspreekpunt voor alle bewoners. De 
wijkbeheerder werkt samen om kleine sociale problematiek te signaleren en op te lossen, klein te houden 
of door te verwijzen. Denk bij sociale problematiek aan bijvoorbeeld (tuin)overlast, vervuiling en 
vereenzaming. 
Deze presentatie is als bijlage meegestuurd in de mail. 
 
 

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

aanwezigheid en inbreng. 

 

Helaas is de Wijkbijeenkomst van 14 september 2020 afgelast. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Bijlage in de mail:  

 presentatie project HZ klimaattest 

 pilotproject “sociaal wijkbeheerder” van Woongoed Middelburg 
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Bijlage: nieuwe actiepuntenlijsten / burgerinitiatieven 

 

 

ACTIEPUNTENLIJST Nieuw 

Actie Wie 

Fietsroute scholen via meiveld VWG en Wijkwethouder 

Werkzaamheden Torenweg-Spinhuisweg, uitgesteld na 

zomer 2020, vanwege Essenvelt 

VerkeersWerkGroep 

 

  

 

BURGER-INITIATIEVEN blijvend 
Punten Wie 

Visie 2030 “denktank” Wijkteam + bewoners 

Klachten altijd melden bij de politie / wordt 

geregistreerd 

Wijkbewoners 

 

Wijktafelbudget/groencheque aanvragen Wijkbewoners 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


