
Digitale wijktafel Mortiere 15 maart 2021 
 
Eerste wijktafel sinds 5 juni 2019. In 2020 geen wijktafel gehouden door Corona.  
Ongeveer 30 personen nemen digitaal deel aan de Wijktafel. 
 
Samenstelling Wijkteam:  
Evert Cevaal (voorzitter) 
Niek Kaag  
Marion Little (activiteiten) 
Rhona Duhen (activiteiten) 
Erik Put / Gerry Trimpe (ondersteuning) 
 
Activiteiten 2021:  
Kleurplaatactie Pasen, maart/april 
Straatspeeldag, 9 juni* 
Rommelroute, 11 september* 
Mortiere LIVE!, 11 september* 
Trick or Treat, 30 oktober* 
 
Mededelingen vanuit het Wijkteam: 

 Containers voor plastic worden nu vaker geleegd door Gemeente 

 2e AED in de wijk, hangt naast de mini-bieb op Jazzroute 56 

 Vernielingen speeltuin. Kapotte toestellen worden niet meer vervangen door Gemeente. 
 
Nieuwe Wijkmanager Marianne Meedendorp: 
Gestart op 1 januari 2021 voor de wijken Mortiere, Griffioen, Middelburg Zuid en het dorp Nieuw & 
Sint Joosland. Verzoek van Marianne om meldingen van defecten in de wijk niet rechtstreeks aan 
haar te melden, maar via een MOR (Melding Openbare Ruimte). Een MOR melding kan gemaakt 
worden op www.middelburg.nl of door te bellen met Gemeente Middelburg (14 0118). 
 
Wijktafelbudget en groencheque 
Ieder jaar krijg het Wijkteam wijktafelbudget en een groencheque om te besteden aan het 
verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. De regels voor het besteden is terug te vinden op 
www.middelburg.nl/wijktafelbudget. Bewoners kunnen een verzoek indienen bij het Wijkteam als er 
een idee is. Het Wijkteam toetst met de Wijkmanager of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet 
en als dit het geval is wordt het idee voorgelegd tijdens de Wijktafel. Ontvangen ideeën:   
1. Jeu de boulesbaan in het park, kosten €2500,- 
2. Glijbaan/klimtoestel bij Rob Hoekestraat 
 
Onderzoek deelauto’s Mortiere: 
Presentatie van St. Duurzame Mobiliteit Zeeland, Joyce de Smit. Stichting werkt samen met 
AutoMotions. Duurzaam elektrisch rijden met Peugeot E208, geen kosten van een eigen auto, 
gemakkelijk een rit reserveren via app GoodMoovs, 24/7 helpdesk beschikbaar. Op www.sdmz.nl is 
meer informatie terug te vinden wat betreft de voorwaarden van deelauto’s, kosten abonnement, 
etc. Op website Mortiere en via social media kanalen Wijkteam wordt een enquête gedeeld onder de 
bewoners om te kijken of het inzetten van deelauto’s in de wijk haalbaar is. 
 
 
 
 
*Nog geen vergunning verleend door Gemeente 

 

http://www.middelburg.nl/
http://www.middelburg.nl/wijktafelbudget


Mededelingen Gemeente, wijkwethouder Chris Dekker: 
ROC gebouw: Zorgstroom gaat hier een verpleeghuis starten. Gebouw wordt gestript, start 
verbouwing 2e helft 2021. Jeugdhonk en biljart blijven inpandig. Het is nog niet duidelijk waar de 
Kledingbank naar toe gaat. Hier komt de Gemeente via de Wijkmanager op terug. 
Politiebureau: nieuwbouw bij rotonde ZEP. Aanbesteding loopt. Zomer 2021 starten met de bouw, 
gerealiseerd in 2022. 
AllSafe: nieuwbouw opslagbedrijf, komt tussen Mini Mundi en het nieuwe politiebureau. 
Kartbaan: op Mortiere industrieterrein met elektrische karts. De aanvraag ligt bij Gemeente ter 
beoordeling. 
 
Mededelingen Consortium, Edwin Prince: 
2e fase Connect, dichter bij de Torenweg, wordt bouwrijp gemaakt, dit brengt nu overlast 
grondtransport. Komen 28 woningen in de verkoop. 
Fase 11 en 12, ovaal en vrije kavels wordt 2e helft 2021 bouwrijp gemaakt. 9 vrije kavels te koop, nu 7 
onder optie. 
MorgenWonen bouwt 43 huurwoningen aan Poproute. Bouw gaat heel snel, week 23 oplevering. 
Parkje Jazzboog: infrastructuur wordt aangelegd in zomer 2021, 2e helft 2021 beplanting en 
speeltoestellen. 
Jazzbrug: bouw is in volle gang. Oplevering in week 20. 
Overlast bouwverkeer Duke Ellingtonstraat is aangepakt, bouwroutes zijn nogmaals uitgezet. 
Eiland, hoogbouw, gaat binnenkort in de pre-sale. Eerst moet nog een bestemmingsplanprocedure 
worden doorlopen. Start bouw over ongeveer 1,5 tot 2 jaar. 
Het bouwrijp maken van alle fases in Mortiere wordt in 2021 afgerond. 
Oorspronkelijk zou de wijk in 2011 gerealiseerd zijn met 900 woningen, de prognose afronding is nu 
2025 met 1380 woningen.  
Problemen met ontsluiting in de wijk door aannemers/nuts, wijk soms afgesloten voor bewoners 
maar ook voor de hulpdiensten. Elke 3 tot 4 weken komen de aannemers/nuts bij elkaar om de 
planning van bouwactiviteiten op elkaar af te stemmen. Onder de aandacht om rekening te houden 
met de toegankelijkheid van de wijk. 
 
 
23 november 2021 staat de volgende Wijktafel op de agenda. 


