
De PvdA fractie heeft de afgelopen tijd meerdere signalen ontvangen van bewoners uit 
Dauwendaele die ongerust zijn over de voortgang van de herstructurering in deze wijk.  
 
Verschillende bewoners melden dat zij ernstige hinder ondervinden van het minimale 
onderhoud dat de afgelopen jaren aan hun wijk is uitgevoerd, de verpaupering neemt toe. 
Met name het winkelcentrum en de onderwijshuisvesting vraagt om een spoedige aanpak.   
 
Ze wijzen erop dat de herstructureringsplannen voor de overige wijken, zoals de 
Magistraatwijk, Stromenwijk, Veerse Poort en Nieuw-Middelburg inmiddels zijn uitgevoerd en 
voor Dauwendaele op dit moment nog geen concreet herstructureringsplan is gemaakt.   
 
De PvdA-fractie is bekend met het feit dat op korte termijn geen financiële middelen zijn om 
een nieuw grootschalig herstructureringsproject op te pakken. De volgende tranche ISV 
middelen zal vanaf 2014 slechts een bescheiden stap mogelijk maken. Desondanks zijn wij 
van mening dat het College een langetermijnvisie moet opstellen voor de wijk Dauwendaele.  
 
Het College heeft al meerdere malen aangegeven voornemens te zijn met een 
herstructureringsplan of een visie voor Dauwendaele te komen.  
 
Wij hebben lang genoeg gewacht op het voornemen van het College. Een voornemen waar 
onze fractie vraagtekens bij stelt. Een en ander is aanleiding voor de volgende vragen aan 
het College. 
 
 
Vraag 1: Is het College bekend met de beschreven signalen?  
 
Vraag 2: Hoe verloopt de planning van het herstructureringsproject; is deze planning nog 
juist? Zo nee, kunnen wij een actuele planning ontvangen? Zoja, graag zien wij op korte 
termijn concrete voorstellen. 
  
 
Vraag 3: Bij herstructurering is niet alleen de staat van het winkelcentrum of de 
onderwijshuisvesting van belang, maar ook het (onderhouds)niveau van de openbare ruimte.  
 
 
Vraag 4:Is het College bereid om gedurende de looptijd van het herstructureringsproject 
extra aandacht te geven aan (het onderhoud van de) openbare ruimte en de veiligheid in de 
wijk? 
 
Vraag 5: Is het College bereid om in de voortgangsoverleggen over het 
herstructureringsproject ook de openbare ruimte en de sociale veiligheid als bespreek- en 
aandachtspunt op te nemen? 
 
Vraag 6: Wordt bij herstructurering de relatie met de Mortiere meegenomen? 
 
Vraag 7: Staat de revitalisering/herstructering van het winkelcentrum op het programma? 
 
Vraag 8: Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de 
revitalisering/herstructering van het winkelcentrum? 
 
Vraag 9: Welke aanpak staat u voor? 
 
 
 


