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participatietrajecten Veersepoort/ doemee.middelburgers.nl

Geachte heer/mevrouw,

Op dit moment loopt er een aantal participatietrajecten in de Veersepoort. Denk aan het verwijderen van de 
skatebaan Wim uit het Vogelpark en het realiseren van een nieuwe skatebaan aan de Geersesweg. De 
direct aanwonenden van deze gebieden, informeren wij per brief. Met de rest van de wijk communiceren we 
tot nu toe vooral via de Bode, onze sociale mediakanalen (Facebook, Instagram en Twitter) en ons Online 
participatieplatform www.doemee.middelburgers.nl. Omdat doemee.middelburgers.nl niet bij iedereen 
bekend is, willen we u via deze brief graag wijzen op dit platform. Hierop staan verschillende projecten van 
de gemeente Middelburg, waarvoor we inwoners uitnodigen om mee te denken en doen.

Op dit moment zijn er de volgende ontwikkelingen in uw wijk:
1. Nieuwe skatebaan Geersesweg:

We verwachten dat we deze zomer kunnen starten met de aanleg van de nieuwe baan en dat die in 
oktober 2022 klaar is. Met een klankbordgroep met onder andere direct aanwonenden en andere 
betrokkenen en inwoners uit de wijk, overleggen we over hoe we het gebied rond de skatebaan verder 
inrichten. Het ontwerp van de klankbordgroep staat op doemee. U kunt tot 13 mei aanstaande uw reactie 
geven op dit ontwerp voor we dit voorleggen aan het college van B&W.

Inrichting huidige plek skatebaan
Tijdens de bewonersbijeenkomst Vogelpark op 29 maart jongstleden bleek er voorkeur bij direct 
omwonenden om de huidige skatebaan in te richten met gras en bomen. We raadplegen alleen de 
bewoners van de Grote Sternstraat 72-84 en Mezenhof 24-30 over de verdere inrichting, dit staat niet op 
doemee. De huidige skatebaan blijft open tot 1 juni 2022 en wordt hierna verwijderd.

Bankrelatie: N.V. Bank voor Ned. Gemeenten (BNG) te Den Haag, banknr. NL14BNGH0285005502 (IBAN) / BNGHNL2G (BIC/SWIFT). 

Wij verzoeken u bij beantwoording het onderwerp en ons kenmerk te vermelden.
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2. Nieuwe speelmogelijkheid in de Veersepoort: op aangeven van ouders uit Klarenbeek / De 
Veersepoort is besloten dat er voor de doelgroep tot en met 12 jaar een nieuwe speelmogelijkheid moet 
komen als de skatebaan weg zou gaan. We gaan de speelplek tussen de Vinkenhof en de Zwanenhof 
aanpassen. Voor direct aanwonenden is er een inloopbijeenkomst geweest en ze krijgen de ontwerpen 
toegezonden. Op woensdag 8 juni kunnen kinderen tot 12 jaar tussen 14.30 en 16.00 uur naar de 
speelplek Vinkenhof/ Zwanenhof komen om te stemmen op het ontwerp dat hen het meest 
aanspreekt. We maken er dan een feestje van.

3. Wijkbudget Klarenbeek-Veersepoort:
1. Buitenfitness: vanuit het wijkbudget Klarenbeek/ Veersepoort is € 3.000,-- beschikbaar gesteld 

voor buitenfitness in de wijk. De klankbordgroep van de nieuwe skatebaan adviseert als locatie 
voor de buitenfitness een plek naast de nieuwe skatebaan.

2. Vogelvriendelijk Vogelpark: vanuit het wijkbudget Klarenbeek-Veersepoort is € 3.000 euro 
beschikbaar gesteld voor het inwonersinitiatief Vogelvriendelijk Vogelpark. Hiermee willen 
inwoners de biodiversiteit van het park vergroten en het zo aantrekkelijker maken voor vogels. 
Voor een deel is hier invulling aangegeven door bloemenranden aan te leggen. We voorzien 
nieuwe aanplant tussen 1 november 2022 en 1 april 2023 en informeren omwonenden van het 
Vogelpark over de definitieve plannen.

Vervolgparticipa tietraject
Via doemee.middelburgers.nl vindt u alle informatie over de lopende participatietrajecten.

En verder:
Ook los van doemee.middelburgers.nl is er nog een aantal zaken die we via deze brief graag onder uw 
aandacht brengen:

Zo is er een nieuwe wijkmanager aangesteld: Manon Veroude heeft Henk Huijge opgevolgd. Als 
wijkmanager is zij binnen de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de wijk. U kunt Manon Veroude 
bereiken via: m.veroude@middelburg.nl of via telefoonnummer 0118-675529.

Ook bij het wijkteam kunt u terecht voor zaken die spelen in uw wijk. Zij organiseren jaarlijks een of twee 
wijktafels, een bewonersbijeenkomst waar toelichting gegeven wordt op zaken die spelen in de wijk en waar 
inwoners vragen kunnen stellen of onderwerpen aan kunnen kaarten. Ook wordt hier gestemd over de 
verdeling van het wijktafelbudget. De politie en de wijkwethouder zijn daarbij aanwezig. Kijk voor meer 
informatie op www.klarenbeekveerseooort.nl.

Verder willen we u met deze brief nog even wijzen op speeltuin Van Epenpark in de Zacharias Jansenstraat. 
Dit ligt nét buiten de Veersepoort, maar is wel een mooie speelplek voor kinderen uit de wijk. De speeltuin 
draait volledig op vrijwilligers en kan nog wel wat extra handen gebruiken. Kijk voor meer informatie op 
www.vanepenpark.nl of op www.facebook.com/vanepenparkmiddelburg/.

Voor vragen over de skatebaan kunt u terecht bij de projectleider Jan-Willem de Wolf en voor de nieuwe 
speelplek kunt u terecht bij projectleider Jeroen Sakko. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 0118 - 675 
212 of 0118 - 675 259 of via de mail naar info@middelburq.nl.

Met vriendelijke groet,
Jan-Willem de Wolf (projectleider nieuwe skatebaan) en 
Jeroen Sakko (projectleider nieuwe speelvoorziening)
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