
 

Verslag wijktafel Mortiere 30 mei 2017  

Locatie Valk Middelburg (aanvang 19.30 uur) 

• Opening door Erik Put, voorzitter Wijkteam Mortiere. Voor aanwezigen die nog niet in ons 

mailbestand gaat een lijst rond om hun adres toe te voegen. 

• De notulen van de vorige wijktafel in 2016 worden goedgekeurd. 

• Enkele mededelingen uit of over de wijk. 

• Bij het John Lennonplein worden een bankje en een schommel geplaatst. 

• Het wijktafelbudget is ook dit jaar beschikbaar is bij uitstek geschikt voor activiteiten in 

de wijk. 

• Ook de groencheque is nog beschikbaar.  

Sander Goudswaard vraagt of de groencheque niet kan worden ingezet voor de aanschaf van 

een snoerloze grasmaaier voor het onderhoud van het speeltuintje bij de Louis 

Armstrongstraat. 

• Het wijkteam heeft tenten, bankjes en tafels beschikbaar die door iedereen in de wijk 

gebruik mogen worden. Informatie op de website van het wijkteam. 

• De activiteitencommissie organiseert dit jaar nog de straatspeeldag waar nog steeds 

vrijwilligers voor nodig zijn. Dit jaar wordt er ook voor het eerst een rommelroute 

georganiseerd op zaterdag 9 september. 

• Esmee Welleman is de nieuwe interim wijkagent voor de Mortiere omdat David Kaljouw nu 

in Vlissingen is gestationeerd. Ze draait minder diensten dan David. Er is nog duidelijkheid 

over de definitieve invulling van de wijkagenten. Met betrekking tot de Mortiere valt er het 

volgende te melden: 

• Momenteel zijn er weinig woninginbraken; 

• Vanuit het Ella Fitzgeraldpark komen nog steeds signalen van overlast door jongeren. 

Er is extra surveillance, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Verlichting in 

het park is geen noodzaak en lost ook het probleem niet op, mogelijk wel de inzet 

van een jongerenwerker; 

• Fietsen die in mei over de brug bij de Bluesroute hebben gehangen zijn af te halen bij 

het depot; 

• Bij de bouwplaats van Heijmans voor Parkzijde zijn vernielingen aangericht. Er is nog 

geen duidelijkheid wie de kinderen zijn; 

• Op het industrieterrein Mortiere worden soms straatraces gehouden. Gevraagd 

wordt hierop alert te zijn zodat de pakkans groter wordt omdat de daders vaak snel 

weer weg zijn. 



• Marjan Ouwerkerk van SWM geeft een presentatie over het werk van SWM. Aansluitend 

verteld Nico Landsman, voorzitter van City Seeds Middelburg, over de activiteiten van deze 

organisatie. De locatie is tijdelijk, maar de voorzitter hoopt dat deze zo lang mogelijk in stand 

kan worden gehouden voor de tuinen. 

• Wijkwethouder Chris Dekker geeft een introductie over een actueel punt in de Mortiere, 

namelijk het ontbreken van voorzieningen. Dit is een terugkerend punt bij wijktafels, maar 

krijgt nu wel aandacht. In april is er een brainstormsessie geweest met belanghebbenden op 

het stadskantoor. Uit de brainstormsessie is gebleken dat er behoefte is aan een 

ontmoetingsplek rondom het park. Het park biedt veel kwaliteiten en is in beeld voor een 

multifunctioneel centrum. Bewoners worden opgeroepen mee te denken over de invulling 

van zo’n MFC. Vanuit de zaal wordt enthousiast gereageerd op de aangedragen voorbeelden. 

De link wordt gelegd met Hoogersael, maar de bedoeling is niet om hier een kopie van te 

maken, maar wellicht elementen over te nemen. Tot slot wordt er voor de invulling van het 

MFC aandacht gevraagd voor ouderen omdat tot nu toe vooral aan jongeren wordt gedacht. 

• Momenteel worden er veel woningen gebouwd in de Mortiere en is de vraag veel hoger dan 

de afgelopen jaren. Mogelijk komen er nieuwe vrije kavels in de aanbieding. 

• Om het sluipverkeer in de Eddy Boydstraat en omgeving tegen te gaan worden er twee 

knippen voorgesteld. De eerste is ter hoogte van het John Lennonplein tussen de Tony 

Sheridanstraat en Stuart Sutcliffestraat. Hierdoor verdwijnt de korte verbinding tussen Eddy 

Boydstraat en de Eendrachtsweg. De andere knip betreft tussen de Ravensteijnweg en de 

Willie Dixonstraat. Dit is in het stedenbouwkundig plan ook zo opgenomen. Enkel het oude 

ROC-gebouw is dan nog bereikbaar via de Ravensteijnweg. Hiermee wordt gelijk de 

rommelige entree aan die kant van de wijk aangepakt. Het fietspad van de Eddy Boydstraat 

wordt doorgetrokken tot aan de entree van het oude ROC-gebouw. 

• Bewoners van de woningen aan de Eendrachtsweg klagen over de gebrekkige 

parkeersituatie. De definitieve langsparkeervakken liggen veel hoger dan het wegdek 

waardoor schade aan de voertuigen ontstaat en er liever in het groen tegenover wordt 

geparkeerd. 

• Het geluidsscherm langs de N57 wordt dit jaar geplaatst. In de bocht naar de A58 worden de 

normen niet overschreden ondanks meldingen van geluidshinder hiervan. 

• Het oude ROC-gebouw wordt op korte termijn zeker niet gesloopt. Er geldt echter wel een 

verplichting voor het Consortium om dit te ontwikkelen en deze afspraak wordt niet 

veranderd. Voor het in stand houden is groot onderhoud noodzakelijk. Momenteel worden 

gesprekken gevoerd met de hoofdhuurder Scalda. Dit is doorslaggevend voor de korte 

termijn toekomst van het gebouw omdat in 2018 het huurcontract afloopt voor alle 

gebruikers. 

• Sander Goudswaard geeft aan de plaatsing van de containers aan het begin van de Poproute 

onhandig is nu deze weg voor meer dan een jaar dicht is.  

• Erik Put doet een voorstel namens hondenbezitters in de wijk om het eilandje tegenover de 

trappen in het park te gebruiken als hondenspeelveldje. 

De wijktafel wordt rond 22.00 uur afgesloten. 
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