
Wijktafel Nieuw Middelburg , 5 juni 2018. 
 
Opening:  
Er zijn maar weinig bewoners. 6 mensen. En 3 Politieke Partijen. LPM, P.v.d.A en SP. 
 
Presentatie PCOB. Dhr D.de Jong. 
Protestant Christelijke Ouderen Bond. 
Er zijn 7 ouderenbonden landelijk. Het bestuur telt 4 leden. De PCOB heeft 200 leden en de KBO ook 
200 leden. Ze werken samen. KBO is Katholieke Bond v. Ouderen. 
Activiteiten: omzien naar elkaar. 
Dienstverlening : biljetten invullen. 
Sociaal: 1 x per jaar een reisje, sjoelen.e.d. 
60 plussers zijn 25% van de bevolking., maar de jeugd tot 18 jaar telt niet mee, dus 33% van de 
stemgerechtigden zijn ouderen. Er wordt iedere maand een blad uitgegeven met informatie. 
 
Kennismaking Wijkagente. 
Sharina Jacobs is de nieuwe wijkagente. 
 
Kennismaking met de Wijkwethouder. 
Cees Lodder is wijkwethouder. 
 
Vragen aan de wethouder: hoe zit het met de huur van het gebouw? 
Het gebouw is van Woongoed.Er wordt nog steeds van de Gemeente gehuurd. Het huurcontract is 
afgelopen.Er is nog geen oplossing gevonden.Het gebouw heeft niet echt een wijkfunctie. 
Het is te commercieel. Misschien is het gebouwtje van de speeltuin een optie. 
 
De brug bij de Nassaulaan is niet in orde. Schroeven zitten los, planken zijn krom en liggen los.Er 
moet beter gecontroleerd worden. 
De wijkwethouder gaat hiermee aan de slag. 
 
De Boa’s moeten op de fiets door de wijk en niet met de auto. De wijkmanager neemt dit mee. 
Er wordt veel geparkeerd op de hoeken van de straten. Vooral bedrijfsauto’s. 
Er moet toezicht komen op de Meker. Als er iets kapot gemaakt wordt, wordt het gemaakt. Maar 
verder gebeurt er niks met het gebouw. 
 
Stand van zaken wijkvereniging: 
Er zijn te weinig vrijwilligers zeker voor de speeltuin.Er is een nieuwe beheerder. Alleen financieel is 
het nog niet in orde. 
Volgende week woensdag 13 juni is er een water speeldag. De wijkwethouder opent  deze activiteit. 
22 juni is de Citytrail looptocht. 1700 deelnemers. De start is vanaf de sporthal. 
 
Spreekuur: Boa, wijkagent, wijkmanager, 10 juli 9.30 uur – 11 uur. In de Speeltuin. Samen met de 
wijk Klarenbeek/Veerse Poort. 
 
Wijktafelbudget. 
Een trampoline voor de speeltuin. 1000 euro. 
Groencheque: klimop in de brandgang van de speeltuin. 
Beide aanvragen worden goedgekeurd. 
 
Afsluiting: 22.15 uur einde wijktafel. 
De volgende wijktafel is in het najaar donderdag 11 oktober. 
 



 


