
Koffie-uurtje 26 maart 2015, locatie Mini Mundi. 

 

De bijeenkomst was een succes, mede dankzij de hoge opkomst. Helaas werkte de microfoon niet 

naar behoren, onze excuses hiervoor. 

De wijkagenten waren aanwezig en vertelden dat het rustig in onze wijk is vergeleken bij de rest van 

Middelburg. Dit jaar nog geen melding van inbraak geweest in de Mortiere. Er loopt een project van 

de politie ter hoogte van Ravensteijnweg/oude ROC wegens meldingen overlast jongeren. Bij 

overlast bellen met 0900-8844. 

De heren van de Middelburgse handhaving kwamen aan het woord. Zij zijn er voor geheel 

Middelburg voor de APV feiten zoals loslopen honden, asociaal parkeren, afval dump, hondenpoep 

overlast. Bij overlast van deze zaken: 0118-675000, of via de site van Gemeente Middelburg. 

Marleen de Voogd sprak namens de Gemeente over o.a. WMO. De veranderingen in de zorg 

betreffen de taken van de Rijksoverheid welke naar de Gemeente zijn gegaan. Onder de 

ziektekostenzorg valt alles wat ‘aan het lijf zit’. Daar buiten: Porthos (voor alle vragen omtrent zorg). 

Via de Gemeente steun bij deelnemen aan de maatschappij, denk aan bijvoorbeeld vervoer, 

verstrekken rolstoel, etc. Er wordt aangestuurd om vooral een beroep te doen op de naaste 

omgeving, als voorbeeld: zelf kan je de kliko niet aan de straat zetten, hier kan bijv. de buurman hulp 

bieden. Meer info via www.porthos.nl 

Het Gebiedsteam Middelburg Oost (Gemeente, gestart op 1-1-2015) is er als het probleem 

zwaarwegender wordt, denk aan bijv. huiselijk geweld. Het Gebiedsteam staat voor veiligheid, 

fungeren als sleutelfiguren, toetsen hoe en welke zorg nodig is. Men kan terecht voor problemen 

omtrent opvoeding, relaties. Te bereiken op 088-7514000 of via info@porthos.nl 

City Seeds naast oude ROC gebouw. De grondopbrengst gaat naar de voedselbank. Zoeken 

vrijwilligers. Er komt nog een stukje grond beschikbaar waar ook volkstuinen op kunnen komen. 

Aanmelden via www.cityseeds.nl of bij de tuinen. Waarschijnlijk komt de keet van Heijmans leeg te 

staan en zou mogelijk door City Seeds gebruikt kunnen worden als ontmoetingscentrum 

Dauwendaele/Mortiere. 

Suzanne Sanders vertelde over Croqqer (online platform). Zij is community manager Zeeland van 

Croqqer. Op dit platform is het mogelijk een profiel aan te maken, betaalde/onbetaalde klussen aan 

te bieden, klussen op vrijwilligersbasis, ruilklussen. Via de betaalde klussen gaat 5% naar je eigen 

wijk. Er is ook een app van voor IOS en Android. www.croqqer.com 

Mark van der Werf, Consortium. Door twee ontwikkelaars wordt getracht fase 4 en 7 vol te krijgen. 

Sinds 2014 zijn er 14 huizen gebouwd. Pas als deze fases voltooid zijn qua bouw, wordt er gewerkt 

aan de trottoirs, bomen, etc. De voorbereidingen voor fase 8 zijn bezig, waarschijnlijk eind 2015 

starten met bouw. Voorbelasting Mozartweg (ontsluiting A57) is twee jaar geleden aangebracht. De 

vergunningen voor de weg zijn er, waarschijnlijk 2016 starten. 

Chris Dekker, Wijkwethouder. Er zijn oorspronkelijk geen voorzieningen zoals winkels en school 

bedoelt voor de Mortiere. Echter staan er nu veel meer huizen op de planning dan oorspronkelijk 

vastgelegd. Wijkwethouder gaat heroverwegen en uitzoeken of voorzieningen haalbaar nu zijn. 

Animo voor denktank (kleine groep) zaken omtrent Mortiere kan zich melden bij het Wijkteam via 

site of fb. 

http://www.cityseeds.nl/


Activiteitencommissie. Paaseieren zoeken in het park is op 6 april a.s. de eerste activiteit. Er volgen 

dit jaar nog een aantal activiteiten zoals Straatspeeldag, Kleedjesmarkt, Halloween en Sinterklaas. 

We zoeken mensen die af en toe een keertje willen helpen, denk hierbij aan bijvoorbeeld het 

opzetten van een partytent o.i.d. Helpen is vrijblijvend, je zit nergens aan vast. Aanmelden via de site 

of facebook. 

Consortium: naambordjes fase 7 zijn besteld, binnen nu en 2 maanden geplaatst. 

Bewoner Muddy Waterstraat heeft geluidsoverlast A58. Bas Kole, Gemeente: er is akoestisch 

onderzoek gedaan, Mortiere aan die zijde binnen de normen. Er wordt gerekend met modellen, niet 

met apparatuur buiten. Bewoner wordt uitgenodigd om modelberekeningen in te zien bij Gemeente. 

Groenstrook achter patiowoningen wordt niet onderhouden door Gemeente. Bas Kole, Gemeente: 

MOR (MeldingOpenbareRuimte) melding doen via site Gemeente en een foto van de situatie 

bijvoegen.  

Verlichting fase 7, bij oude ROC/City Seeds is defect geeft het Consortium aan. Bedrijf is ingeschakeld 

om het te maken. Wanneer het zal werken is niet bekend.  

Zeer weinig parkeerplekken fase 7 wordt gedeeld door bewoners. Consortium reageert: houdt zich 

aan wettelijke verkeersrichtlijnen en normen.  

Slechts één brievenbus in de Mortiere, Bluesroute. Dit gaat niet via Gemeente maar via TNT Post. 

Wijkteam gaat hier achteraan. 

Eddy Boydstraat veel sluipverkeer, straatstenen liggen al los (na 1,5 jaar). Pas als oude ROC sluit, dan 

wellicht geen overlast meer wegens sluiten Ravensteijnweg. Voorlopig niet veel aan te doen? Bas 

Kole, Gemeente, gaat zelf op locatie kijken. 

Buurtswhatsapp, blijf op de hoogte van nieuwtjes omtrent de wijk. Aanmelden via 

www.buurtswhatsapp.nl. Tot nu toe zijn er ongeveer 50 personen aangemeld. 

 

 

Opgemaakt door Rhona Duhen, Wijkteam Mortiere. 
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