
 

Vragen tijdens informatieavond 2 februari 2022 

 

Datum  Donderdag 2 februari  

Tijd  19:30 – 21:00           

Locatie  Golfbaan de Zeeuwsche. Paukenweg 1, 4337 WH Middelburg 

 

1. Bij het ronde plein ligt aan de buiten rand aan de kant van de weg zeer ondiepe grond, waardoor 

de jonge aanplant is gestorven. Wat gaat hiermee gedaan worden?  

Er vind een inventarisatie plaats van datgene wat dood is, waarna gekeken wordt hoe wateroverlast 

in het park voorkomen kan worden en welke beplantingen het best gedijen op deze plek. Komend 

voorjaar zal de aanplant vervangen worden.  

 

2. Op de tekening van het ronde plein zijn op een aantal locaties houtsnippers weergegeven die er 

momenteel nog niet liggen. Gaat dit er nog komen? 

Valdempend materiaal wordt aangelegd bij de speeltoestellen met een valhoogte van meer dan 600 

mm. De eisen voor valdempend bodemmateriaal zijn vastgelegd in norm NEN-EN 1176-1. 

 

3. Een aantal fietspaden en bouwwegen zijn slecht verlicht en geven een onveilige situatie, kan 

hier iets aan gedaan worden? 

Aan de bewoonster is verzocht de specifieke locatie aan te geven bij het Consortium, zodat een 

inventarisatie gedaan kan worden op welke plekken het noodzakelijk is om de verlichting aan te 

passen. Concreet ging het om de wijk Connect. Deze locatie is echter nog niet toegankelijk voor 

bewoners, dus er zal aandacht worden geschonken aan het afsluiten van deze wijk, zodat het terrein 

niet betreden kan worden.  

Ten behoeve van de veiligheid van de Bluesroute, is aangegeven dat deze al is afgerond en 

opgeleverd aan gemeente. Mochten zich gevaarlijke situaties voordoen, dan dient dit gemeld te 

worden bij de gemeente.  

 

4. Komt er aan de Bachlaan een nieuw benzinestation. In de wijk Mortiere zijn al genoeg 

benzinestations en op deze locatie zou toch retail komen?  

De gemeente heeft een aanvraag gekregen voor het realiseren van een benzinestation aan de 

Bachlaan. De vergunning past binnen het bestemmingsplan. De gemeente is in gesprek met het Wark 

over de ruimtelijke uitstraling. Het vorige College heeft voor de realisatie akkoord gegeven aan de 

ondernemer, waarover een principebesluit is genomen. Het nieuwe College verleent medewerking 

om dit initiatief tot stand te laten komen, maar het formele besluit voor een omgevingsvergunning 

zal voor iedereen ter inzage worden gelegd.  

 



 

 

 

5. Welke lantaarnpalen worden er geplaatst in de Duke Ellingtonstraat en hoe zit het over het 

algemeen met de uitvoering van de lantaarnpaal in Mortiere?  

Het Consortium zal in beeld brengen waar, welke lantaarnpalen staan of komen te staan. Hier zal een 

afzonderlijk document voor worden opgesteld.   

 


