
20210316 Verslag digitale wijktafel Klarenbeek Veersepoort 
 
Start met 31 deelnemers, groei tot 41, waaronder anderen dan bij de fysieke wijktafels. 
 

1. Skatebaan 
Wijkteam denkt dat verplaatsing enige mogelijkheid is om bewoners en skaters 
tegemoet te komen.  
Chris Dekker legt uit dat Chris Simons het punt niet behandelt ivm skaters in de 
familie. De rechter vindt dat de bewoners met recht klagen over geluidoverlast. B&W 
zou een geluidsscherm en afsluitbaar hek kunnen plaatsen. ’s Avonds kan de baan 
dan toch niet worden gebruikt. We hebben weer gesproken met skaters en met 
bewoners. We zetten nu alle scenario’s met kostenplaatjes op een rij en zullen onze 
keuze aan de raad voorleggen. Tot het voorgenomen collegebesluit is genomen blijft 
de baan gesloten. Dat voorgenomen besluit koppelen we terug naar skaters, 
bewoners en wijkteam. Kort daarna mag de baan open in afwachting van uitvoering 
van het besluit. B&W zou graag suggesties, meningen, ideeën via de mail ontvangen 
van de wijkbewoners. (j.de.wolf@middelburg.nl). De raad is 15 april, nadat op 6 april 
de commissie Ruimte het voorstel bespreekt. Je kunt in de commissie Ruimte en de 
Raad inspreken als je dat vooraf aanvraagt bij de griffier. De stukken kun je vooraf 
inzien in het raadsinformatiesysteem. De vergadering kun je digitaal volgen. Via de 
wijkmanager Henk Huige (h.huige@middelburg.nl) kun je meer informatie verkrijgen 
over de zaak.  

2. Overlast 
Meld als je overlast ervaart bij de politie (0900-8844 of 112 bij spoed). 
Politie vertelt over het plan om de ingang van het hek naar het schoolplein aan de 
Generaal Eisenhowerlaan te verplaatsen naar de andere zijde, dichter bij de 
schoolingang en onder het toeziend oog van de schoolleiding. Met daar ook een plek 
om te roken. Graag problemen melden bij de schoolleiding (dch@cswalcheren.nl). 

3. Vogelpark biodiversiteit 
Henk Nijssen heeft al meedenkers, maar meerderen zijn welkom. Volgende keer 
horen we er meer over. 

4. Projecten (Chris Simons) 
Voor locatie v/h de Meker is een plan van Woongoed. De WARKplus wil een beter 
plan.  De participatie ligt bij Woongoed. Als het plan goedgekeurd is gaat Woongoed 
participeren met de buurt.   
Churchilllaan: architect maakt ‘massastudie’ naar alle mogelijkheden. Men 
onderzoekt de bouwmogelijkheden van een programma voor wonen en woonzorg. 
Woongoed en Zorgstroom zijn voornemens op korte termijn te komen tot 
ondertekening van een intentieovereenkomst met de gemeente. Lentekind verhuist 
voor de zomer. Korczak is er weer uit. Scalda heeft belangstelling getoond om tijdelijk 
enkele lokalen te gebruiken en de gemeente is met hen in gesprek hierover.. 
Veersepoort V gaat waarschijnlijk gerealiseerd worden. 

5. Coronahulp 
Heb je hulp nodig? Komt dat niet van ‘gewone’ instanties? Of mis je aanspraak? Bel 
dan Welzijn Middelburg (0118 – 727013, of Boy Dirksen 
b.dirksen@welzijnmiddelburg.nl). Samen zoek je een uitweg. Dat kan ook zijn via 
wijkbewoners. 



6. Middelburgers.nl 
Gemeente heeft dit platform https://middelburgers.nl weer in eigen beheer en wil 
het intensiever gebruiken voor nieuws en voor de sociale kaart, waarmee mensen 
gemakkelijker zorg en hulp kunnen vinden in de buurt. Er lag een plan, waarin ook de  
‘community manager’ een belangrijke rol kreeg. Dat vond bij het college 
onvoldoende draagvlak. Er gaat een gewijzigd voorstel naar het college over precieze 
invulling en bekostiging. 
Enkele deelnemers kennen het platform en anderen gaan het bekijken. 

7. Wijkbudget 
Vul vanaf 22 maart je ideeën in op https://doemee.middelburgers.nl/nl-NL/ . De 
eerste keer maak je een log-in aan. Met een beschrijving, foto en kostenplaatje. Dat 
kan een paar weken. Nadat de ideeën intern zijn bekeken (door gemeente en 
wijkteam) kunnen alle wijkbewoners stemmen uitbrengen. De ideeën met de meeste 
steun kunnen worden uitgevoerd. Hoe meer je zelf doet, hoe lager de kosten, hoe 
meer ideeën gerealiseerd kunnen worden. Het is een proef; er zal onderweg nog wel 
wat bijstelling nodig kunnen zijn. Voor de ideeën is €10.000 uit het wijkbudget 
beschikbaar. 

8. Wijkvisie en Omgevingsplan 
Chris Simons vertelt over de vele dialoogtafels en deelnemers. Inbreng wordt 
verwerkt. Dan komen er ‘schetsbijeenkomsten’. De gemeente wil na de 
Omgevingsvisie (eind dit jaar) en de verkiezingen 2022 de specifieke invulling per wijk 
maken. Daarnaast spelen ook klimaat en aardgasvrij maken. Daarover komt de 
gemeente dit jaar nog naar de wijken. De gemeente hoort graag inbreng van de 
inwoners. Het wijkteam hoort graag ook mensen die van onderaf initiatieven willen 
nemen. 

9. Jaarverslag Stichting Klarenbeek Veersepoort 
Deze stichting beheert financiën voor bewonersinitiatieven die fondsengeld hebben 
geworven. 

10. Rondvraag 
Over een boom op de hoek van Brandenburglaan en Generaal Eisenhowerlaan die 
weg moet ivm worteldruk. Er zijn mensen die het jammer vinden dat hij weggaat. 
Hopelijk komt er een boom terug. 
Algemeen: meld problemen met groen, straten e.d. via 
https://www.middelburg.nl/melding-openbare-ruimte/. 


