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Kruising Nassaustraat/Kanaalkade
De kruising Nassaustraat/Kanaalkade is onveilig voor fietsers. De gemeente gaat kijken of er
een oplossing is die de verkeerssituatie duidelijker maakt, bijvoorbeeld door het aanbrengen
van belijning.

Gezondheidscentrum Axel stap dichterbij
Colofon
Vormgeving

Onveilige (verkeers)situaties inventariseren
Aan het eind van deze zomer maakt de StadsRaad samen met de gemeente Terneuzen een
rondje door Axel om onveilige (verkeers)situaties in kaart te brengen.

Op 28 mei 2013 vond in De Halle een inloopavond
plaats over het Gezondheidscentrum Axel. Woongoed
Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Terneuzen
beantwoordden deze avond vragen van bewoners en
belangstellenden over het gebouw en de omgeving
van het centrum.

vooral vragen over de verkeerssituatie, de handhaving van
parkeermogelijkheden en de aanwezigheid van vuilnisbakken in
het aan te leggen park.
Bewoners wezen de gemeente en Woongoed ZeeuwsVlaanderen erop dat er geen bushalte bij het
gezondheidscentrum was en gaven aan dit wel wenselijk te
vinden.

Naast een algemene bekendmaking in het Zeeuws-Vlaams
Advertentieblad kregen direct omwonenden een uitnodiging
voor deze avond in hun brievenbus. Ondanks het slechte weer
was de belangstelling voor de avond groot.

De medewerkers van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de
gemeente Terneuzen nemen de opmerkingen en vragen als
aandachtspunten mee in het verdere ontwikkelingsproces.
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De gemeente denkt na over de verschillende Axelse voorzieningen en hoe die benut worden.
Een eventuele verbouwing van De Halle op termijn zou ervoor kunnen zorgen dat er
activiteiten van stichting Jeugd- Jongerenwerk kunnen plaatsvinden.
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StadsRaad Axel beschikt sinds 1 mei 2013 weer over een website: www.stadsraadaxel.nl.
De site is ontworpen door bestuurslid Colin Bruens. Hij is tevens de beheerder van de
website. Op de website staan onder andere de notulen van de vergaderingen en de planning
voor komende vergaderingen. Ook kunt u er terecht om actiepunten te melden. Neem eens
een kijkje!

Nieuwsbrief voortzetten
De Stadstafel beëindigt eind 2013 haar werkzaamheden. Dit betekent dat deze nieuwsbrief,
die door de Stadstafel wordt uitgegeven, eveneens eindigt. De StadsRaad wil de nieuwsbrief
echter blijven voortzetten en wel met twee uitgaven per jaar. Eén in het voorjaar en één in
het najaar.
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De visie van de StadsRaad dateert uit 2004. In overleg met de gemeente Terneuzen is
afgesproken dat er een nieuwe visie voor de kern Axel zal worden geschreven. Op de
planning staan de volgende activiteiten:
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Ontwerp en indeling

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaf uitleg over het ontwerp van
het centrum. Mensen waren daarbij vooral geïnteresseerd in
de indeling van het centrum (wie zit waar), de toegankelijkheid
van het gebouw zelf voor onder andere rolstoelgebruikers en de
bereikbaarheid van het gebouw en het aantal parkeerplaatsen
voor het gezondheidscentrum. Ook stelde men vragen over de
samenwerking van welzijn- en zorgaanbieders in het centrum.

Inrichting buitengebied

De stedenbouwkundige van de gemeente Terneuzen gaf deze
avond antwoord op vragen over de inrichting van het terrein
rondom het gezondheidscentrum. Direct omwonenden hadden

Stand van zaken

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft eind april bij de
gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor
het gezondheidscentrum Axel ingediend. Als blijkt dat deze
voldoet aan alle vereisten wordt deze aan het gemeentebestuur
voorgelegd. De aanvraag met de plannen is dan ook in te zien
aan de publieksbalies van de gemeente Terneuzen.

Website

Er is inmiddels een website van het gezondheidscentrum. Hierop
kunt u terecht voor meer informatie over de samenwerking. Ook
kunt u er uw vragen en opmerkingen kwijt. Neem eens een kijkje
op www.gezondheidscentrumaxel.nl

Herhuisvesting
Streekmuseum Axel:
einde bouw in zicht

Column
Beste Axelaars,

Axel anno 2013: het museum krijgt zijn definitieve vorm, het
gezondheidscentrum gaat van start en er wordt nog steeds
gebouwd in het plan Buitenweg. Op het gezondheidscentrum
wil ik wat dieper ingaan. Het artikel op de voorpagina zal u
niet ontgaan zijn.
Het is weer al vier jaar geleden dat de eerste ideeën over
een gezondheidscentrum in de kern Axel op tafel kwamen.
Een pril begin, waarbij een hele groep mogelijke deelnemers
uitgenodigd werd om zo hun belangstelling te polsen. Als spil
van het centrum moesten de huisartsen uiteraard meedoen
en daarnaast nog zo veel mogelijk spelers op het terrein van
de gezondheidszorg. Dat is gelukt. De apotheek sloot aan,
net als de fysiotherapeut. Podotherapie doet mee en niet
onbelangrijk ZorgSaam, de preventieve kind- en jeugdzorg,
maatschappelijk werk en de gemeente met de taken op het
terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
U begrijpt wel, dat het niet gemakkelijk is al deze
werksoorten op het gebied van de gezondheid en zorg in één
gebouw te krijgen en waar ook nog de wensen van een ieder
worden ingebracht en gerespecteerd. En de kosten? Ook niet
onbelangrijk.
Waarom toch geprobeerd al deze werkers in hetzelfde
gebouw te plaatsen? Heel simpel eigenlijk. Gemakkelijk voor
u als cliënt, omdat alle zaken op het terrein van gezondheid
en zorg gezamenlijk worden aangeboden. Niet van het
kastje naar de muur worden gestuurd, maar al uw vragen
over gezondheid, zorg en welzijn, ook over het voorkomen
van ziek worden of zorg nodig hebben, achter dezelfde deur.
Heerlijk toch?
De gemeente heeft al een veelheid aan taken op het terrein
van uw gezondheid en er komen er nog steeds bij. De
gemeente is gebaat bij direct overleg met de zorgverlener en
de huisarts. Snel voorzieningen inzetten als u ze nodig heeft

en zo weinig mogelijk bureaucratie.
De plannen voor de bouw zijn ingediend. De omwonenden
zijn gehoord en op de hoogte gebracht van de plannen en de
inrichting van het terrein. Positieve geluiden alom! Dit jaar
moet de bouw van start!
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En er gebeurt nog meer in Axel. Inmiddels ligt er ook een
plannetje om rond Zeestraat en Kaaiwal het een en ander op
te knappen. Er is nog ontwikkeling!
Helaas krijgen we ook te maken met een teruglopende
economie en voelen we de gevolgen van de bezuinigingen.
Nu, 800 jaar nadat Axel stadsrechten kreeg en daardoor
mee ging doen in de vaart der volkeren, gaan we niet bij de
pakken neerzitten. We blijven trekken aan de vooruitgang
van onze kern Axel.
In deze nieuwsbrief weer de actuele stand van zaken.
Veel leesplezier toegewenst.
Met groet,
Co van Schaik
Kernwethouder Axel

17-12-2012

Axel heeft 2% meer leegstand dan het landelijke gemiddelde.
Dat lijkt veel, maar dat is het niet. Als je hierbij namelijk bedenkt
dat Axel om historische redenen ongeveer 100% meer winkels
heeft dan een vergelijkbare stad van deze grote, dan doet
Axel het zelfs buitengewoon goed. Dat wil niet zeggen dat
we achterover kunnen leunen. Want stilstand is, zeker met de
huidige ontwikkelingen, achteruitgang.
Gelukkig komen er nog steeds enthousiaste ondernemers bij. En
alles begint met goed ondernemerschap. Zo komt er binnenkort
een winkel met uit Frankrijk geïmporteerde brocante in de
passage. Verder begint Bart Vervaet in de Kerkstraat zijn eigen
zaak als opticien. Ik hoop dat Axel deze nieuwe ondernemers
warm zal verwelkomen.

copyright foto’s Streekmuseum Het land van Axel

Ook genoten van de historische tocht door Axel? Prachtig weer, vrolijke mensen, saamhorigheid… Zelf mocht
ik ook het genoegen smaken om mee te lopen in een middeleeuws pak, achter de muziek aan. Aangekomen bij
de molen, waar een middeleeuws gerecht werd nagespeeld, werd het wel heel bont. Bijna werd de beschuldigde
opgehangen met het hele publiek als getuige. Ja, zelfs de spelende kinderen moesten het bizarre spel aanzien.
Gelukkig was het maar spel en keerden we weer snel terug naar Axel anno 2013.
Alhoewel, de Kaaiwal (vroeger het handelscentrum van Axel) was omgetoverd tot een omgeving waar de
Bruegeliaanse maaltijd werd geserveerd. Veel brood, varken aan het spit en rijkelijk vloeiend bier. Ook heel
gezellig!

Pand zoekt Ondernemer!

De onderstaande panden in Axel zijn te koop, te huur of over te
nemen:
Maand

De afgelopen jaren is er op de Markt in Axel druk
gewerkt aan de nieuwe huisvesting van het Streekmuseum, maar het einde komt nu in zicht. De
nieuwbouw is glasdicht gemaakt en wordt naar
verwachting begin juli opgeleverd. Rijksmonument
‘winkelpand Antheunis’ is dan volledig gerestaureerd en de nieuw gebouwde expositieruimte is
bouwkundig klaar om in gebruik worden genomen.
Tijdens de Dag van de Bouw op 1 juni hebben al 700
mensen gebruik gemaakt van de mogelijk alvast
een ‘voorkijkje’ te nemen.
Na de oplevering start direct het inrichten van de nieuwe
huisvesting. Het Streekmuseum heeft samen met Productiehuis
voor tentoonstellingen en musea MADOC uit Gent een
verrassende manier bedacht om de collectie te exposeren. Oude
tijden herleven in en om ‘winkelpand Antheunis’ en moderne
technieken zorgen ervoor dat bezoekers de tentoonstelling echt
kunnen beleven. De huidige collectie wordt tevens uitgebreid
met enkele prachtige nieuwe stukken.
De restauratie van het woonhuis, Markt 2a, vraagt meer tijd.
Het is nog onzeker of dit op de nagestreefde openingsdatum al
voor het publiek toegankelijk kan zijn.
Om de huidige collectie gereed te maken voor de verhuizing,
is het huidige Streekmuseum aan de Noordstraat 11 sinds 2
juni gesloten. Het Streekmuseum opent naar verwachting in
december weer zijn deuren, maar dan op de nieuwe locatie aan
de Markt in Axel!
Judith van Loon / Piet de Blaeij
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Noordstraat 11

Te koop

Noordstraat 13
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Te koop

Noordstraat 26

Te koop
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Noordstraat 40
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Noordstraat 51

Te huur of te koop

Weststraat 10

Ter overname

Markt 15

Te koop

Molenstraat 2a

Te huur

Kerkdreef 18

Te huur

Kerkdreef 11

Te koop

Nieuwendijk 2

Te huur

Tuinstraat 1

Ter overname

Weststraat 33

Te koop

Zeestraat 4-6

Te koop of te huur

NB. Bij interesse in een concreet pand wordt altijd doorverwezen
naar de expertise van de betreffende makelaar.
Kent u ondernemende mensen die nu de stap willen wagen naar
een eigen zaak, of internetondernemers die toch een eigen zaak
willen. We helpen ze graag op weg in het centrum van Axel!
Hartelijke groet,
Frank van Oorschot
Centrummanager Axel
06-45082450
info@cmaxelsas.nl

