
 

 

Vanwege het feit dat wijktafels een vrije inloop hebben en dit niet verantwoord is volgens de 
huidige Corona maatregel van 1,5 meter heeft de Gemeente Middelburg besloten om de 
wijktafels niet door te laten gaan. 
 
Het bestuur van Stichting wijkteam Middelburg-zuid is daarom op het idee gekomen om een 
nieuwsbrief uit te brengen met het wijktafelnieuws. 
 
In deze brief worden dan ook de gebruikelijke agendapunten van een wijktafel behandeld.  
De vragen die hier aan bod komen zijn via mail bij het wijkteam binnen gekomen en zijn door 
de desbetreffende personen beantwoord.  
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2. Mededelingen van de Wijkagent en/of de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren 

 
a) Vragen/klachten 
 
Vraag namens het wijkteam:  
 
Het Cruijff Court is geen plek meer waar de kinderen veilig kunnen voetballen. Er worden 
kinderen weggepest en in elkaar geslagen, er wordt gedeald en rotzooi geschopt.  
Kan hier niet eens wat aan gedaan worden, en dan vooral de veiligheid?? Bijvoorbeeld 
camera- toezicht, vaker controleren, zodat we ons veilig voelen en er met z’n allen plezier 
van kunnen hebben. 
 
Antwoord Theo Meijboom(Wijkagent): 
 
De locatie Cruiff Court is voor mij als wijkagent een belangrijke hotspot die ik erg vaak mee 
neem tijdens de surveillance. Het voetbalveld wordt gebruik gemaakt door verschillende 
groepen jeugd uit de wijde omgeving. Gelukkig gaat het vaak goed, maar helaas gaat het 
soms ook fout.  
Begin september heeft er een vechtpartij plaats gevonden tussen minderjarige jongeren 
waarbij er letsel is ontstaan. Er zijn aangiftes opgenomen en daarnaast zijn er getuigen 
gehoord. Verder is er ook contact geweest met nabijgelegen scholen om te achterhalen wie 
de daders waren van deze vechtpartij. Er volgen nog gesprekken met jeugdigen die ook 
betrokken waren bij de vechtpartij.  
 
Natuurlijk moet het Cruijf Court een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt! 

1. Mededelingen van Stichting wijkteam Middelburg-zuid  
 

• In juni is het wijkteam de buurt ingegaan om een kleine attentie te bezorgen aan de 
ouderen om te laten weten dat wij hun niet vergeten zijn in de ergste Coronatijd. 

        Dit werd zeer gewaardeerd door de ouderen 

• het nieuwe schooljaar is op 2 september weer geopend met een picknick voor alle 
basisscholen uit de wijk.  

• Per 1 september is er een website-beheerster werkzaam als vrijwilliger bij het 
wijkteam. Zij is meteen begonnen om de website een frisse en duidelijke uitstraling te 
geven en daardoor is de website een paar weken uit de lucht geweest. 

• De hoofdprijs voor de bingo van 2 oktober was een heel royaal boodschappen pakket 
geschonken door de Jumbo. Deze prijs is gewonnen door Mevrouw van de Graag, 
nogmaals van harte gefeliciteerd! Foto’s zijn te bekijken op onze website.         

• Voor meer info over de wijk neem eens een kijkje op onze website https://
www.middelburg-zuid.nl/ of Facebook pagina https://www.facebook.com/StWMBZ 
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3. Mededelingen van wijkwethouder Chris Dekker 
 
Beste mensen, 
Normaal gesproken ontmoeten we elkaar op de wijktafel. En vaak ook op andere 
bijeenkomsten in de wijk. Maar dat kan dit jaar allemaal niet doorgaan vanwege het Corona-
virus.  
Ik mis dat erg en jullie ook denk ik. Nu merk je pas hoe belangrijk de sociale contacten zijn 
om elkaar te kunnen ontmoeten en te spreken. Maar het belangrijkste is nu dat we 
voorzichtig zijn en gezond blijven. 
In plaats van de wijktafel heb ik onlangs een vergadering van het wijkteam bijgewoond en 
met het team besproken wat er wel door zou kunnen gaan in de wijk, want het is heel 
belangrijk  
dat we met elkaar contact houden. Er zijn veel mensen die alleen wonen en dan is het erg 
belangrijk om af en toe contact te hebben of ergens naar toe te kunnen. Jullie wijkteam doet 
haar best om dat te organiseren. Vanuit de gemeente zijn we daar blij mee. 
 
a) Vragen voor de Gemeente Middelburg 
 
Vraag 1: Ondanks snelheidscontrole wordt er nog steeds te hard gereden op de Spinhuisweg. 
Kunnen verkeersdrempels een oplossing zijn?  
 
Antwoord: Een verkeersadviseur van de Gemeente Middelburg heeft voor deze vraag 
persoonlijk contact opgenomen met de desbetreffende bewoner. 
 
Vraag 2: Er zijn te weinig parkeerplekken in de Spinhuisweg. Kunnen er meer vakken 
gemaakt worden?  
 
Antwoord: Net als vraag 1 heeft de verkeersadviseur van de Gemeente Middelburg 
persoonlijk contact opgenomen met de desbetreffende bewoner. 
 
Vraag 3: Ondanks de bordjes verboden voor honden’ bij het speelveld aan de Spinhuisweg 
worden er toch honden op dit veld uitgelaten en de poep wordt niet opgeruimd. Kunnen de 
bordjes groter gemaakt worden, zodat het duidelijk te zien is? 
 
Antwoord Dhr Sakko(Vakspecialist cultuurtechniek): 
Nee, de bordjes worden niet groter gemaakt, want er wordt gebruik gemaakt van een 
standaard gekozen bordje. Bovendien veronderstellen we dat de meeste hondenbezitters op 
de hoogte zijn van de spelregels. Er kan melding gedaan worden via de website van de 
gemeente. Handhaving en toezicht van de gemeente kan alleen gebeuren, nadat de overlast 
bekend is gemaakt  
 
Vraag 4: Is het mogelijk om een grote asbak te plaatsen op het speelveld aan de 
Spinhuisweg? Dan kan de hangjeugd hun peuken hierin gooien in plaats van op de grond. 
  
Antwoord Dhr Sakko(Vakspecialist cultuurtechniek): 
Nee, alleen in de binnenstad hebben we enkele asbakken die we legen. We passen dit nu niet 
toe op andere plekken.  
 
Vraag 5: Kan er op het speelveld aan de Spinhuisweg misschien een groot speeltoestel 
komen zodat het wat kinderlijker aan doet?   
 
Antwoord Dhr Sakko(Vakspecialist cultuurtechniek): 
Er zijn in de buurt andere speelplekken met speeltoestellen onder andere Windwijzer en 
Omloop. 
Als het wijkteam middelen beschikbaar wil stellen voor extra voorzieningen kunnen we kijken 
naar de invulling hiervan. 
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4. Mededelingen van de (voorlopige) wijkmanager 
 
Onbekend maakt onbemind? 
 
Weet je dat we in Middelburg werken met wijkteams, bewonersgroepen en 
dorpsverenigingen? Deze groepen zijn voor ons als gemeente heel belangrijk in de 
samenwerking. Ze zijn voor ons de ogen en oren in de wijken. Niet alleen voor wijkmanagers 
maar zeker ook voor collega’s die werken aan allerlei zaken die inwoners aangaan.  
Weet je dat alle groepen graag nieuwe leden welkom heten? Heb je zin en tijd om je in te 
zetten voor je straat, buurtje of wijk? Neem dan contact op met het wijkteam of 
bewonersgroep! 
Weet je dat er ook mensen worden gezocht die zich digitaal voor de wijk inzetten en een 
bijdrage leveren aan Middelburgers.nl en social media. 
Weet je dat er voor elke wijk of dorp geld beschikbaar is om dingen te doen die de 
leefbaarheid verbeteren? Dit mogen buurtactiviteiten zijn, maar ook bijvoorbeeld aanleggen 
jeu de boulesbaan, speeltoestel, het planten van groen of…………? 
Weet je dat elke inwoner met een idee een aanvraag in kan dienen bij zijn eigen wijkteam of 
wijkmanager? 
Weet je dat er normaal gesproken in de meeste wijken en dorpen tweemaal per jaar een 
wijktafel of bewonersavond gehouden wordt? Tijdens zo’n grote bijeenkomst worden de 
belangrijkste ontwikkelingen in de wijk besproken. Kunnen er vragen gesteld worden aan 
wijkwethouder, wijkmanager en wijkagent. Ook de ingediende ideeën en aanvragen worden 
besproken. 
Weet je dat er vanwege Corona dit jaar helaas geen grote wijkbijeenkomsten zijn?  
Daardoor laten we ons echter niet uit het veld slaan! Samen met de wijkteams / 
bewonersgroepen hebben we bedacht dat er andere manieren zijn om met jullie in contact te 
blijven. Elke wijk, dorp doet dat op de manier die bij hen past. Dat kan zijn door een 
nieuwsbrief, flyer of digitale sessie. Houd het in de gaten! 
Weet je dat de wijkmanagers nog veel meer kunnen vertellen?  
 
Denk je na dit het lezen van dit bericht, hier wil ik meer over weten? Neem dan contact op 
met één van de wijkmanagers. 
Henk Huige, 0118-675520 of h.huige@middelburg.nl 
Klara Venema, 0118-675446 of k.venema@middelburg.nl 
Weet je dat er ook een Facebookpagina is van Middelburgse wijkmanagers? 
Weet je dat er meer informatie te vinden is op https://www.middelburg.nl/Inwoners/
Wonen_en_verbouwen/Wijken_en_dorpen/Wijkmanagers 
 
 
Afvalcoach 
Sinds 1 oktober is er een afvalcoach werkzaam voor de Gemeente Middelburg.  
Een afvalcoach maakt mensen bewust over afval. Als afvalcoach geeft zij tips en adviezen om 
mensen bewuster om te laten gaan met afval, met als doel minder restafval.  
Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van voedselverspilling en het op een juiste manier 
scheiden van afval. 
 
Vanaf 1 januari 2021 ga je in Middelburg apart betalen voor het aanbieden van restafval. Per 
huishouden registreert de gemeente hoe vaak afval aangeboden wordt. Hoe minder vaak 
afval een inwoner aanbiedt, hoe lager de afvalstoffenheffing zal zijn. 
Zij geeft uitleg over de werking hiervan en wat de tarieven zullen zijn. Eind november 
ontvangt iedereen in Middelburg informatie hierover. Er komt ook digitale afvalwijzer.  
 
Minder afval en meer hergebruik is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de 
portemonnee.  
 
Voor meer informatie kunt u haar bereiken via diftar@middelburg.nl 
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5. Mededelingen van de Verkeerswerkgroep 
 
• Facebookpagina 

Sinds januari 2020 hebben wij als “VerkeersWerkGroep Middelburg-Zuid” een eigen 
facebookpagina. Wij zijn op ons 15-jarig jubileum de “lucht” ingegaan. Inmiddels zitten we al 
op 100 volgers. Neem ook eens een kijkje op onze pagina: Verkeerswerkgroep Middelburg-
Zuid. 
 

• Paaltjes bij fietspaden Reijershove terug 

Er zijn weer paaltjes geplaatst in de volgende straten: Beiaard, Speeltoren, Pinakel en 
Traptoren. Deze zorgen weer voor meer veiligheid van de spelende kinderen en om er voor te 
zorgen dat onbestemd verkeer niet meer over de fietspaden kan. De Gemeente heeft de 
desbetreffende bewoners in deze straten geïnformeerd via een brief.  
 

• Oversteek Mortiere-ZEP 

Voor fietsers die willen oversteken van de Mortiere Boulevard naar het bruggetje of het 
tunneltje richting het ZEP terrein is dit gezien de drukte van de auto’s nogal gevaarlijk.  
Zodra de Gemeente Middelburg een aannemer kan vinden zal er op deze oversteek een 
midden eiland komen.  
Er wordt ook gedacht om een fietspad na het bruggetje te realiseren om op een veilig manier 
naar de aangrenzende B-weg te kunnen fietsen.  
 

• Asfalt onderhoud 
Bij de kruising van de McDonalds lag het asfalt er slecht bij. Vorige maand is dit asfalt 
vervangen door een mooie nieuwe laag. 
 
Voor de Verkeerswerkgroep stonden nog 2 actiepunten open van de vorige wijktafel.  

1. Fietsroute schoolgaande kinderen via het Meiveld 

Veel basisschoolkinderen vanuit o.a Veldzigt nemen vaak een kortere route via het Meiveld 
om bij hun school te komen. Aangezien op deze paden niet gefietst mag worden is VWG in 
gesprek geweest met een verkeersadviseur van de Gemeente Middelburg om te kijken of er 
een fietspad gerealiseerd kan worden.  
Helaas is er geen geld om een voetpad te verbreden hiervoor met als conclusie dat er geen 
extra fietspad kan komen. 
 
Er wordt dan ook door de verkeersadviseur voorgesteld om in het vervolg vanuit Veldzigt via 
de Statenlaan en de J. Magnusstraat naar school te gaan.  

 
2. Werkzaamheden Torenweg-Spinhuisweg 

 
Op de kruising van de Torenweg naar de Spinhuisweg loopt al vanaf 2018 de planning om het 
fietspad die deze 2 wegen doorkruist op te hogen. Bovendien is het de bedoeling dat er 
midden-geleiders op de Torenweg aangelegd worden ter hoogte van dit kruispunt. De reden 
van deze werkzaamheden is om de snelheid te minderen. 
Ondanks dat dit punt de hoogste prioriteit had, zijn deze werkzaamheden weer uitgesteld, 
vanwege de bezuinigingen bij de gemeente Middelburg.  
 
Vanwege alle transport dat momenteel over deze weg gaat naar de nieuwe wijk Essenvelt is 
het niet bekend tot wanneer deze werkzaamheden worden uitgesteld.  
 
Heeft u ons iets mee te delen? mail dan gerust naar: vwgzuid@zeelandnet.nl 
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