
WIJKTAFEL BINNENSTAD 

di. 17 april 2018 

20u00 – 22u00 

De Kloveniersdoelen 

aanwezig ca. 50 personen 

 

- De avondvoorzitter opent de wijktafelbijeenkomst en stelt de zes leden voor van het wijkteam. Er zijn nog 
drie openstaande vacatures. 
 
- Buurtbewoner dhr. André Poortvliet - tevens bestuurslid van de 3 april jl. opgerichte Vrienden van de 
Oostkerk - verzorgt een presentatie over de toekomst van de Oostkerk en hoe binnenstadsbewoners daarbij 
betrokken kunnen worden. Motto is dat de Oostkerk wordt teruggeven aan de stad. Gemeente, Provincie en 
Vereniging Hendrick de Keyser hebben ieder 5 ton bijgedragen. De Vrienden van de Oostkerk hebben als 
doelstelling daar nog eens 5 ton aan toe te voegen om het benodigd startkapitaal van 2 miljoen te 
completeren. In het bestuur hebben onder meer zitting mw. Anja de Groene (vh. eig. De Drvkkery) en dhr. 
Taco Tuinhof (arch.bureau Rothuizen). Als praktische invulling wordt gedacht aan cultmaatschappelijke 
activiteiten. Er wordt gezocht naar een of meerdere exploitanten. Er heeft nog geen marktonderzoek 
plaatsgevonden. De Oostkerk is op te vatten als een overdekt stadsplein voor burgers die zich hier middels 
gemeenschappelijke activiteiten kunnen ontplooien. Ideeën voor activiteiten zijn welkom. Het voornemen is 
tevens de directe omgeving van de Oostkerk - het Oostkerkkwartier - te verlevendigen. Er wordt gezocht naar 
vrijwilligers die bijv. tijdens openstellingstijden toeristen kunnen rondleiden. De Vrienden van de Oostkerk 
denken ook aan het organiseren van adoptieprojecten. Aandachtspunt is verder het verduurzamen van het 
gebouw. De wijktafel doet de Vrienden als suggesties Europese subsidie aan te vragen en de Oostkerk voor 
te dragen voor de Werelderfgoedlijst. 
 
- Gemeenteambtenaar mw. Annet Hannewijk geeft een presentatie over de mogelijkheden tot het 
verduurzamen van binnenstadsmonumenten. De gemeente heeft subsidiegelden ontvangen via het project 
VIOLET en via de PLUSSUBSIDIE van de VNG. Bij het project zijn meerdere partners betrokken zoals de 
Monumentenwacht, Groene Monumentenstad, de HZ en diverse bedrijven. De Gemeente zet voor 
monumenteneigenaren in op vereenvoudiging van het vergunningenbeleid. Eigenaren kunnen verder worden 
ontzorgd door te werken met een Monumentenpaspoort. De Monumentenwacht zorgt voor advies en 
rapportages. Er loopt momenteel een pilot met 40 eigenaren. Gedacht wordt onder meer aan collectieve 
inkoopacties bijv. van isolerend glas. 
Aanvullend geeft dhr. Bernard Vercouteren-van den Berge een presentatie over warmtescans met de 
infrarood-camera. Inmiddels zijn er 360 woningen gefotografeerd. 
 
- Mw. Lianne de Groot geeft een presentatie over de diverse diensten van de SWM zoals het 
Vrijwilligerssteunpunt, Combinatiefunctionarissen (sport, bewegen en gezondheid), Mama-cafés, Duo-fietsen, 
Samen voor Elkaar (collectieve ondersteuning), Gebiedsteams (individuele ondersteuning), Poppodium De 
Spot, Buurtbemiddeling, MATS (vrijwilligers die je wegwijs maken in de wereld van zorg en welzijn, ook voor 
statushouders). 
 
- Wijkagent Roel Kranendonk doet een beroep op de wijktafelbezoekers om aan eenzaamheid lijdende 
medemensen die een wegkwijnend bestaan leiden bij hem bekend te maken zodat hij hierop kan acteren.   
 
- Vertegenwoordiger van de Verkeerswerkgroep dhr. Tonny Vermaire geeft aan dat er nog openstaande 
vacatures zijn. Staande de vergadering leidt zijn oproep tot twee spontane aanmeldingen. 
 
- Vragen van de wijktafel aan wijkwethouder dhr. Arjan Beekman: 
.Vraag over ontwikkeling Achter de Houttuinen zal bij verslag worden beantwoord. 
.Vraag over geringe feetback aan de deelnemers wijkschouw zal bij verslag worden beantwoord of    
worden teruggekoppeld via de wijkmanager. 
.Vraag over extra afvalbakken Beenhouwerssingel en Hof van Tange is al in eerder stadium       
besproken met wijkteam. 
.Vraag waarom afvalpasje geen toegang biedt tot alle ondergrondse afvalbergingen, zodat betrokken 
bewoners op straat aangetroffen afval ter plaatse in de ondergrondse afvalberging kunnen deponeren, wordt 
als waardevolle suggestie meegenomen. 
.Vraag waarom de routing van de veegwagen op zondagochtend niet aanvangt bij de kerk, zodat kerkgangers 



niet gestoord worden in hun zondagsrust, wordt meegenomen. 
 
- Dhr. Bert Hector van het Burgerinitiatief Middelburg Rozenstad doet een aanvraag vanuit het groenbudget, 
groot 100 EUR, voor de bemesting van de bloemaanplant in de boomspiegels. Twaalf vrijwilligers verzorgen 
diverse boomspiegels voor hun deur aan de Kaaienroute alsook voor het NS-station. De wijktafel stemt in met 
de aanvraag. 
Verder zijn er geen aanvragers. 
 
- De avondvoorzitter sluit de wijktafelbijeenkomst na de wijkwethouder bedankt te hebben voor zijn inbreng de 
afgelopen vier jaar. 
 
 
Aldus opgetekend door onze contactpersoon Binnenstad, namens de LPM,  
 
Ed de Graaf 
 
 


