
         
Verslag vergadering Dorpsraad Serooskerke, 18 januari 2018. 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Izaäk Geschiere,  
Jaap Melse (wethouder), Hedy van Straten, Jacob Passenier, Manon Kluijfhout, 
Henk Wondergem, Cor Kreft, Sjoerd de Jongh ivm duurzaamheid gem. Veere, 
Willem den Herder (CDA), Bert van Halderen (VVD), Ronald Daniëlse (Veere), 
Marcel v/d Bosse (SGP), Mario van Doeselaar en Lianne de Later. 
 
Afmelding ontvangen: Peter Louwerse, René Ouwerkerk en Anneke Brouwer 
 

1. Opening 
Welkom aan Sjoerd de Jongh. Hij geeft bij agendapunt 5 een 
toelichting op wat hij voor ons dorp kan betekenen als het gaat om 
uitvoering van het duurzaamheidsplan van de gemeente. 

 
2. Vaststellen agenda 
 
3. Notulen vorige vergadering 7 december, 

 
Hondenpoepzakjes: dispensers zijn geplaatst. Hedy heeft de voorraad 
van de zakjes.  

 
Fietsen bij het bushokje Noordweg met Marco opgenomen. Ze 
wachten af of de bus binnen het dorp blijft rijden. 
Verplaatsing van de brievenbus duurt erg lang. 

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 

1. Duurzaam Veere, uitreiking Groene innovatieprijs. tkn 
2. Andre van der Vlerk, training ‘mijn persbericht in de krant’ in 

Middelburg, tkn 
3. ZB uitnodiging Meet & Match ‘Kern met Pit’. tkn 
4. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Veere. Zijn we geweest. 
5. VVD vanuit de fractie. tkn 
6. Dorpsraad Koudekerke verkiezingsavond, 13 maart. Henk gaat 

erheen en misschien Jan. 



7. Dorpsraad Vrouwenpolder, uitnodiging vergadering 10 januari. tkn 
 
Sjoerd de Jongh verteld over het duurzaamheidsplan van de 
Gemeente Veere:  
Hij is samen met Nathalie Goedhart het aanjaagteam om het plan, 
wat een jaar geleden door de gemeente is vastgesteld, tot uitvoer 
te laten komen.  
In het plan zijn sommige concreet bv. energieneutraal andere 
punten zijn niet concreet. 
Hij wil van ons weten wat er op Serooskerke speelt op het gebied 
van duurzaamheid. Staat in ons dorpsplan maar is nog niet 
opgepakt om dat we met andere punten uit het dorpsplan bezig 
zijn. Graag zouden ze verder helpen initiatieven uit te voeren. Een 
voorbeeld: Postcoderoos project in Grijpskerke daaraan kunnen 
we meedoen. Daken gebruiken voor zonnenpanelen waarin 
anderen kunnen participeren. 
Er is gesproken met eigenaren van de Zompe. Is bij de dorpsraad 
niets bekend van dit project dus meer aandacht aan besteden. Nu 
start er een nieuwe communicatie ronde zonne energie.  
Met de woonwerkgemeenschap is contact geweest. 
Bij duurzaamheid kun je ook denken aan mobiliteit, auto’s die 
ongebruikt staan en die gedeeld kunnen worden. 
Hieraan zal aandacht besteed worden in de Waker en op de 
jaarvergadering. 
We overwegen een werkgroep duurzaamheid te starten voor 
Serooskerke 
 
 

5. Dorpsplan Serooskerke 

• Bespreking Gemeente, 22-12 hebben Izaäk, Jacob en Jan een 
gesprek met Anqelique gehad. De raad heeft groen licht gegeven 
om plan verder uit te werken. Oost en Zandput gaat in 2 projecten 
gesplitst worden. 3d presentatie over Oost in jaarvergadering. Er 
worden werkgroepen gevormd. 2020 zullen er mensen wonen in 
woonwerkgemeenschap. Zandput medio dit jaar in grote lijnen 
bekend. Voor parkeren wordt aan terrein achter het tennisveld 
gedacht. We hebben er veel vertrouwen in. Voor Oost moet de 
gemeente een sturende rol hebben om alle partijen bij elkaar te 
krijgen en houden. Vervolg op 22-3 



• Jeu de Boulesbaan en Natuurspeelplaats ligt echt stil door de 
ontwikkeling Zandput.  

• Ontwikkelingen Serooskerke Oost/ sportverenigingen 

• Boomgaard, bijenhotel. Op NLdoet dag, 9-3, waarschijnlijk 
bijenheuvel gemaakt in samenwerking met SLZ. Subsidie is door 
wethouder toegezegd. 

• Kunstwerk, is ongeveer klaar. Bij de gemeente verzoek voor 
moment van plaatsing aangevraagd. Datum is nog niet bekend. 

 
6. Waker en Website,  

Geen info over de website. Izaäk geeft aan dat ze al bezig zijn met 
nieuwe Waker.  

 
7. Rondvraag. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 


