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Notulen digitale wijktafel Middelburg Zuid 

 
Vergadering van :13 april 2021       Voorzitter: Sonay Peksert 

Plaats        : thuis      Secretaris: Iris Leewens 

Aanvang       : 20.00 uur     Penningmeester: Paul Karelse 

          Senioren activiteiten coördinator: Anneke Hartman 
 

Vanwege de coronamaatregelen mocht er geen inloopwijktafel gehouden worden. Via 

aanmelding kreeg elke deelnemer een link waarmee kon worden ingelogd via Zoom om op 

deze manier toch de wijktafel bij te kunnen wonen. Voor de eerste keer op deze manier 

waren wij blij met de aanwezige deelnemers 
 

Aanwezig: 

Namens gemeente Middelburg:  

Chris Dekker( Wijkwethouder), Marianne Meedendorp(wijkmanager), Jacqueline Cijsouw(Host 

webmeeting), Jacqueline Voorn, Jeroen Sakko(Vakspecialist cultuurtechniek) 

Namens politie Zeeland: Theo Meijboom (Wijkagent Zuid) 

Namens VWG: Wim Geertse 
Namens project Essenvelt: Bas Kole (projectleider) 
 

Deelnemers:  

Cor, dhr. J. Dingemanse, dhr. R. Driessen, dhr./mevr. Eeckhoutte, dhr./mevr. A. v/d Horst, 

mevr. C. v/d Horst, dhr. L. Janse, mevr. H. Joosse(SVRZ), Ko, mevr. J. Molenaar-Slagter, 

dhr./mevr. Prikaets, dhr./mevr. R. Prot, dhr. A. Ridderbos, mevr. P. de Ruiter(Groen Links), 
dhr. D.J. Vaneveld(Christen Unie), dhr. R. te Winkel. 
 

Afwezig met kennisgeving: dhr. Kapitein, dhr./mevr. J. Onderdijk, mevr. E. Schuit, mevr. 

Tadema-Steenbergen, mevr. C. v/d Gruiter, mevr. E Meijer. 
 

Opening door de voorzitter 

Voorzitter Sonay Peksert opent de vergadering en heet alle deelnemers van harte welkom. 
 

1. Mededelingen St. wijkteam Middelburg-zuid 

 

·        Voorzitter Sonay Peksert 

Om deze digitale wijktafel zo soepel mogelijk te laten verlopen verzoekt de voorzitter om 

eventuele vragen via de chat te stellen of anders om de hand op te steken. 

 

·        Secretaris Iris Leewens 

❖ Vragen en klachten die het wijkteam hebben behandeld: 

• Een onveilige situatie van losse tegels rond twee verzinkpaaltjes bij het 

voetpad richting de Cypressenhof aan de kant van de Rentmeesterlaan.  

Actie: Deze paaltjes zijn inmiddels weg gehaald en de tegels weer netjes 

neergelegd. 

• Is er ergens een mooiere plek om het kunstwerk (rijtje Huizen) te plaatsen? 

Deze is tijdens bagger werkzaamheden aan de watergang bij de 

Stadhouderslaan eruit gehaald.  

Antwoord: Dit kunstwerk is terug naar de kunstenaar. 
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• Kan er een eendenhuis voor teruggeplaatst worden? 

Antwoord wijkmanager Marianne: Helaas blijken hier ook regels aan 

verbonden te zijn en blijkt de watergang niet breed genoeg te zijn voor de 

aanvliegroute van de eenden. 

• Na een hevige regenbui staan de paden blank in het Erasmuspark. Kan hier 

iets aan gedaan worden? 
Antwoord per mail: de situatie is bekekenen. Incidenteel bij zeer veel 

neerslag kan er inderdaad op sommige plekken op het pad water blijven 

staan. Dit blijkt niet eenvoudig afdoende oplosbaar.   

• Kan er een picknicktafel geplaatst worden in het Erasmuspark? 

 Antwoord per mail: Er is zitgelegenheid in het park. Op dit moment is het 

geen financiële prioriteit voor de Gemeente om een extra picknickbank te 

plaatsen. 

• Klacht: De hele groenstrook aan de kant van Reijershove tegenover 

tankstation Tamoil ligt vol met hondenpoep.  

Vraag van het wijkteam aan de Gemeente: is het mogelijk om ter hoogte van 

de elektriciteitskast een prullenbak inclusief hondenzakjes-automaat te 

plaatsen?  

Antwoord per mail: Het geldende hondenbeleid voorziet niet in 

opruimmiddelen en zakjesautomaten. Zakjesautomaten moeten tijdig gevuld 

worden en geven kans op misbruik. Plaatsing en beheer van automaten in de 

gehele gemeente (want dit zou dan het gevolg zijn) is niet voorzien.   

Conform het hondenbeleid geldt overal een opruimplicht. Handhaving ziet 

hierop toe. 

Note van de secretaris: Er wordt een prullenbak geplaatst ter hoogte van de 

electriciteitskast! 

• De struiken die weggehaald zijn bij de elektriciteitskast ter hoogte van 

tankstation Tamoil komen die nog terug?  

Antwoord per mail: De situatie heeft mogelijk te maken gehad met de aanleg 

van het glasvezelkabelnetwerk in de wijk en inmiddels is er nieuwe 

beplanting ervoor terug gezet. 

• Worden de oude hekken bij het voormalig tuincentrum Adriaanse nog 

weggehaald? Antwoord per mail: Deze werken zitten in het project Essenvelt. 

Het betreffende perceel is nu particulier eigendom. Plannen moeten nog 

verder vorm krijgen. Tijdstip van de uitvoering is nog niet bekend, maar 

verwacht voor half volgend jaar (2022) gereed te zijn. 

❖ Margreet Martens heeft zich aangeboden om in Zuid een troepgroep op te starten. 

Zij is hier heel erg mee begaan en ondertussen telt de groep 16 vrijwilligers.  

 

·        Penningmeester Paul Karelse 

• Geeft uitleg over de verantwoording van 2020, vanwege corona zijn de 

kosten voor de activiteiten laag geweest.  

• Begroting voor 2021 is ingediend en wacht op goedkeuring. 

Note van de secretaris: Begroting is goedgekeurd 

• Deelt mee dat het wijkteam beschikt over een wijktafelbudget en 

groencheque, maar deze wordt nog te weinig aangevraagd.  
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Toewijzingen van 2020 waren o.a. voor nieuwe spellen OCM, een vlinderkast 

en het infobord bij het Erasmuspark. 

Voor meer informatie kunt u de website Middelburg-zuid raadplegen. 

·        Lid Anneke Hartman 

• Telefooncirkel gaat gewoon door ondanks corona 

• OCM gaat voorlopig niet door, vanwege Corona. 

Note van de secretaris: OCM is ondertussen weer gestart. 

• Geeft aan dat zij ook vrijwilligster is geworden bij de troepgroep. 

 

2. Mededelingen van wijkagent en de Bijzonder Opsporingsambtenaren 

(Handhaving) 

Theo Meijboom(Wijkagent) meldt dat op een woninginbraak na het afgelopen jaar rustig is 

verlopen in Middelburg-Zuid 
 

❖ Vragen aan de wijkagent  

Vraag 1: Wordt er door de wijkagenten meer opgelet tegen vandalisme van de stadstuin? 

Antwoord wijkagent: De stadstuin is verschillende keren meegenomen in de rondes van de  

wijkagenten, daarbij is er geen vandalisme ontdekt. 

 

Vraag 2: veel fietsers op de voetpaden in het Meiveld kan daar iets aan gedaan worden? 

Antwoord wijkagent: Fietsers in meiveld is inderdaad een veel gehoorde klacht. Vanwege 

onder bemanning is er helaas is er geen capaciteit om te handhaven. Daardoor worden er 

andere prioriteiten gesteld. 

Er wordt regelmatig gecontroleerd, maar ondanks handhaving blijven mensen er fietsen.  

 

Wim Geertse meldt ook dat dit probleem al jaren op de agenda staat van VWG-Zuid.  

Helaas is het voetpad van het Meiveld niet breed genoeg om een fietspad ernaast te 

maken. 

Aan de bewoners die uit Veldzigt komen is gevraagd om zoveel mogelijk via de 

Thibautstraat naar de scholen te fietsen. 

 

Vraag 3: Is er contact geweest vanwege de Ramadan i.v.m. de avondklok? 

Antwoord wijkagent: Elk jaar wordt er contact opgenomen met de Moskeeën en de 

betreffende wijkbewoners door Politie, Wijkmanager en de voorzitter van het wijkteam. De 

Moskeeën zullen het voorlaatste gebed ruim voor de avondklok houden en het laatste 

gebed overslaan. Zij hebben zich keurig aan de regels gehouden. 

Te zien aan de cijfers van voorgaande jaren zijn er nagenoeg geen klachten geweest. 

Bij een klacht altijd dit doorgeven aan de Politie. 

 

3. Mededelingen van Wijkwethouder Chris Dekker 

 

• De Abelen op de Oude Vlissingseweg zijn door een deskundig bureau middels 

een zogenoemde “trektest” gecheckt op hun veiligheid. Op basis van deze 

bevindingen is het advies de 9 bomen die niet voldoen aan de gestelde 

veiligheidseis te kappen om hiermee de veiligheid van de omgeving te 
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waarborgen. Donderdag 25 maart t/m vrijdag 26 maart zullen de 

kapwerkzaamheden worden uitgevoerd. Herplanting is najaar 2021 voorzien. 
• Over de ontwikkelingen van Essenvelt geeft Chris het woord aan Bas Kole de 

projectleider van Essenvelt. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk overlast te 

voorkomen, maar vraagt toch begrip voor de werkzaamheden. 

De huidige stand van zaken: 

- het terrein is ophoogt. 

- het terrein is afgedekt met grond dat grotendeels komt van de  

  Nieuw te bouwen wijk in Oost-Souburg.  

- Toekomstige wegen patroon is al zichtbaar. Er is voor gezorgd, d.m.v. 

   cellulose, dat het zand geen zandstorm veroorzaakt voor de omliggende  

   woningen. 

- Er is bodemonderzoek gedaan naar explosieven, tot nu toe nog niets  
  gevonden. 

- Begin mei wordt er gestart met de aanleg van de riolering.  

- Eerste kwartaal van 2022 wordt er gestart met de bouw.  

- tussen de Oude Vlissingseweg en het spoor. Start binnenkort de verkoop  

  van 40 vrije kavels  

 
Aan de hand van deze uitleg wordt er nog een vraag gesteld of er ook is nagedacht over een 

Knarrenhof? Bas Kole zal hier navraag over doen en het antwoord doorsturen naar het 

wijkteam. 

Note secretaris: het antwoord is inmiddels doorgestuurd naar de vrager en voor meer 

informatie over het Knarrenhof kijk op https://knarrenhof.nl/ 

Vraag voor de Gemeente: Wanneer worden de bomen en struiken geplant in het kader van 

de reconstructie van Prinsenhove?  
Jeroen Sakko zal dit navragen en het antwoord doorsturen naar het wijkteam. 

Note van de secretaris: het antwoord is inmiddels doorgestuurd naar de vrager 

4. Mededelingen van de nieuwe wijkmanager Marianne Meedendorp 

Marianne stelt zich nog even voor aan diegene die haar misschien nog niet kennen, voordat 

ze haar mededelingen doet. 

• Van woensdag 14 april tot en met maandag 31 mei is de tentoonstelling OPEN 

over depressiviteit te bezoeken op het Noordbolwerk. OPEN over depressiviteit is 

een buiten fototentoonstelling van stichting Open Mind waarin jonge 

ervaringsdeskundigen mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar 

wilt maken. 

• Om het klimaatdoel “van het aardgas af” is de Gemeente aan de slag gegaan 

met transvisie over warmte. Samen met een groep bewoners, die geen ervaring 

hebben maar vragen of zorgen is er een focusgroep gestart. 

Als je bent geïnteresseerd om hier ook aan deel te nemen dan kan je nog steeds 

aanmelden via a.hannewijk@middelburg.nl 

 

 

 

 

https://knarrenhof.nl/
mailto:a.hannewijk@middelburg.nl
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5. Mededelingen Verkeerswerkgroep(VWG) 

• Samen met de Gemeenteraad bezig om de oversteek van fietsers/scooters en 

wandelaars veiliger te maken van de Mortiereboulevard naar het Mortierepad.   

• Vanaf 2009 bezig voor een veiligere overgang van de Torenweg van en naar de 

Spinhuisweg. 

Antwoord wijkwethouder: dit staat gepland in week 30/31. 
 

Vraag 1: kan er iets gedaan worden aan de verkeersproblematiek bij de winkels?  

Antwoord VWG: de Verkeerswerkgroep heeft hiervoor al vaak met de Gemeente om de  

tafel gezeten. Helaas kan er nauwelijks iets aan verandert worden aan de structuur en de 

eerder voorgestelde schuine parkeervakken zijn financieel gezien te duur. 

 

Vraag 2: Bij het voetgangers/fietsers stoplicht op de kruising richting McDonalds, komt er 
geen geluid uit voor slechtzienden kan dit verholpen worden? 

Antwoord VWG: Dit probleem zal door gegeven worden aan de verkeersambtenaren. 
 

5. Afvalinzameling 

Op 1 januari 2021 is de Diftar ingevoerd. Na een aantal maanden zijn de resultaten hier al 

van te zien en is het restafval fors vermindert. 

De Gemeente is bezig om een protocol te maken voor het afval dat naast de ondergrondse 

containers wordt geplaatst. Er zal bekeken worden hoe dit te beoordelen zal er voor schoon 

en bewust wording worden gekozen of voor handhaving? 

De overige afvalbakken in de wijk zijn voor klein afval. Het wijkteam zal dit jaar tijdens een 

wijkschouw bekijken of er sommige afvalbakken op een andere manier strategisch geplaatst 

kunnen worden. 

 

Op dit moment zal er ook geen oud papier worden opgehaald, maar zijn er containers 

geplaats op verschillende punten.  

 
Vraag: zijn er ook cijfers van hoeveel papier er nu wordt opgehaald ten opzichte van huis 

aan huis? 

Antwoord: Er zijn geen concrete cijfers bekend, maar er is wel een kleine afname van papier 

te zien, omdat er steeds meer digitaal wordt gedaan. 

De Scholen zetten zich ook steeds meer in om de wijk schoon te houden en gaan een keer in 

de week de wijk in om afval te prikken soms in combinatie met de Troepgroep. 

Hierover wordt nog een compliment uit gedeeld door een deelnemer van de wijktafel over het 
schoonmaken rondom het terrein van de JeudeBoule. 

 

6. Rondvraag  
 

Vraag 1: de bewoonster participeert al jaren in het onderhouden van een stuk 

Gemeentegrond. Jaren geleden is dit al afgesproken met de Gemeente, maar nog geen 

definitief contract gehad. Weet de Gemeente van dit initiatief? 
Antwoord: Jeroen Sakko gaat hier achter aan. 

Note van de secretaris: ondertussen heeft de bewoonster officieel de grond geadopteerd en 

haar verhaal staat op de website Middelburg-Zuid 

 

 

https://www.middelburg-zuid.nl/bewoners/
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Vraag 2: wordt het restafval(grijze bak) volgens Diftar via aanbod of gewicht bepaalt? 

Antwoord: Elke keer als de grijze bak wordt aangeboden door de particulier dan wordt dit 

berekend. Dus het gaat niet op gewicht. 

 

Vraag 3: Waarom zijn er bomen aan de Statenlaan gekapt?  
Antwoord: Volgens een het populierenplan die in fases wordt uitgevoerd worden er oude 

populieren gekapt die teveel takken laten vallen tijdens een stevige storm. 

De omwonenden zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

Vraag 4: Waar is het verslag van de vorige wijktafel van oktober 2020?  

Antwoord: Deze wijktafel is in Nieuwsbrief vorm huis aan huis verspreidt. Daarin zijn de 

gebruikelijke agendapunten van een wijktafel behandeld en de vragen die hierin staan zijn via 
mail bij het wijkteam binnen gekomen vervolgens staan de antwoorden erachter vermeldt. 

De secretaris zal er zorg voor dragen dat deze nog op de website komen te staan. 

Note van de secretaris: Nieuwsbrieven en notulen zijn vinden op de website onder 

https://www.middelburg-zuid.nl/archief/ 

Opmerking: De nieuwe website van de gemeente Middelburg ziet er goed uit, maar het is 

niet altijd even duidelijk waar je moet zijn. 

De secretaris zal dit opnemen met de websitebeheerder. 

Vraag 5 gesteld via mail: Kan het speelplaatsje in de Boddaerstraat eens opgeknapt 

worden en een mooi veilig pleintje worden met goede speeltoestellen? 

Antwoord: Jeroen Sakko vraagt aan de secretaris om deze mail door te sturen naar hem, 

zodat hij er schriftelijk op kan antwoorden.  

Rond 22.00 uur wordt de digitale wijktafel afgesloten en de voorzitter bedankt iedereen voor 

hun aanwezigheid en inbreng. 

 

 

De wijktafel van 27 September 2021 gaat niet door, vanwege ruimte gebrek 
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Actiepunten nieuw 
Actie Wie 

  

Werkzaamheden Torenweg-Spinhuisweg, uitgesteld na 

zomer 2020, vanwege Essenvelt 

VerkeersWerkGroep 

 

  

 
 
 

Aandachtspunten blijvend 
Punten Wie 

Visie 2030 “denktank” Wijkteam + bewoners 

Klachten altijd melden bij de politie / wordt 

geregistreerd 

Wijkbewoners 

 

Wijktafelbudget/groencheque aanvragen Wijkbewoners 
 

 


