
Verslag koffie-uurtje Wijk Mortiere op 16 december 2014 locatie ROC, Middelburg

Om 19.30 uur begint de voorzitter (Erik Put) het informele overleg met de bewoners, de wijkwethouder Chris Dekker,
wijkmanager Karel van de Beek en Bas Kole, projectleider Mortiere.

Een grotere opkomst dan verwacht (ongeveer 30 personen), en wellicht is dit koffie-uurtje een beter alternatief dan
een officiële wijktafel. Ook de locatie is prima, alleen zou de ingang wat duidelijker moeten zijn.

- Bij Muddy Waterstraat 28 en omgeving worden de plantsoenen slecht onderhouden. Karel van de Beek zal
dit opnemen met de betreffende personen. Het is bij niemand bekend of er controle is bij de groen
werkzaamheden.

- De vraag is er ook om volgende keer te flyeren en/of het adressenbestand in te zetten om de uitnodiging te
verspreiden als er weer een overleg komt. En in ieder geval in de Faam.

- De Wijkvereniging is opgeheven en het batig saldo is naar de rekening overgemaakt van het Wijkteam
Mortiere. Er zijn wel nieuwe vrijwilligers nodig om activiteiten te organiseren voor onze wijk. Spontaan
melden zich 2 bewoners aan. Ook zijn er enkele mensen die willen helpen bij activiteiten.

- Enkele bewoners uit fase 7 melden een aantal grote problemen wat betreft de openbare weg,
parkeerplaatsen en straatverlichting. Er is meermalen geprobeerd tot een oplossing te komen met het
Consortium, maar tot op heden geen resultaat. Bas Kole en Chris Dekker gaan zich hiervoor extra inzetten
om het een en ander op te lossen met het Consortium. Op de gemeente website is er een klachtenformulier
te vinden.

- Er zou ooit nog een vijver komen naast het park bij de stenen trappen. Dit zal in combinatie met het nieuwe
appartementen complex aangelegd gaan worden. Het is helaas nog niet wanneer dat zal gaan gebeuren.

- De pas geplaatste stuwen kunnen gevaarlijk zijn als kinderen daar op gaan klimmen. Misschien kunnen de
ouders hier de kinderen voor waarschuwen.

- Er moet dringend gekeken worden naar de rotonde bij de Overloper. Voor fietsers van en naar de Mortiere
blijft het een gevaarlijke rotonde. Het wijkteam zal zich er over buigen samen met de verkeersafdeling van
de Gemeente.

- Wie weet er nog een opslag voor een aantal partytenten, (sta)tafels en geluidssysteem?
Tot voor kort is er een dure opslag gehuurd en wij willen graag een gratis (of goedkope) opslag vinden voor
deze spullen.

- De tweede ontsluiting (naar de N57) zal nog wel even op zich laten wachten. Op dit moment zakt de
voorbelasting nog veel te snel.

- Er is interesse voor het kavel op de Bluesroute 128. Er zijn daar verschillende mogelijkheden voor het
bouwen van huizen.

- Chris Dekker meldt dat er voorzichtige interesse is in fase 8. Het consortium heeft ervoor gekozen om dit
verder uit te werken en niet fase 7 verder op te vullen. Mogelijk moeten we de volgende keer ook iemand
uitnodigen om aanwezig te zijn.

- Chris Dekker hoopt toch ook aan kleine voorzieningen in de Mortiere. Een kinderdagverblijf, een
huisartsenpraktijk of buurtwinkeltje. Daardoor zou de Mortiere aantrekkelijker kunnen worden.

Om 21.40 sluiten we het koffie-uurtje met de mededeling dat we dit vaker moeten doen. Ook hopen we dat de
huidige problemen zo spoedig mogelijk zullen worden opgelost.
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