
         
Verslag vergadering Dorpsraad Serooskerke, 4 december 2018. 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Izaäk Geschiere, Robbie Holmes, 
Jacob Passenier, Henk Wondergem, Marloes Wondergem, Ronald Daniëlse (Veere),  
André vd Hooft, Peter Louwerse, Johan Geerse, Mario van Doeselaar (boa) en Lianne de 
Later(notulist). Willem de Herder sluit later aan. 
 
Afmelding ontvangen: Marcel v/d Bosse (SGP), Hedy van Straten,  
Manon Kluijfhout, Anneke Brouwer en Jacobine Vader. 

 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Notulen vorige vergadering 23 oktober 2018 
Bij Aanwezigen stond André er niet bij. 
Punt 8, is/zijn 

 
Vanuit de verenigingen van Serooskerke. 
Vreugdevuur wordt 4 jan. om 19.00 uur georganiseerd door Jacco Onderdijk en 
Oranjevereniging. 
Volleybaltoernooi gaat er komen in juni. 
Jan wil fietspad Wilgenhoekweg nog eens op de agenda plaatsen. 

 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden) 

• Uitnodiging, agenda en verslag vorige vergadering Dorpsraad Vrouwenpolder. tkn 

• Drie inspirerende lezingen over verduurzamen van je woning in Zeeland, is 
geweest 

• Brief inzake jaarwisseling, tkn 

• Agenda bestuursvergadering dorpsraad Meliskerke dinsdag 6 november, tkn 

• Uitnodiging ZB Meet Up Wonen, tkn 

• Herinrichting Dorpsstraat en 
Vriezenveenseweg Gapinge, tkn   

• Vanuit de Fractie November 2018 VVD, tkn 

• Zb nieuwsbrief, tkn 

• Mail: Ontbreken poepzakjes, overleggen met 
Hedy 

• Uitnodiging uitreiken groene innovatieprijs, 
11-12 20.00 uur gemeente Veere, Izaäk kan 
wellicht 

• Fondsen plein 19-1, tkn 

 



5. Dorpsschouw, voortgang 
De aandachtspunten worden voortvarend door de Gemeente opgepakt. 
Oostkapelseweg parkeerprobleem, boa houdt het in de gaten.  
Zit Noordweg nu in het onderhoudsplan? Ronald vraagt het na. 
 

 
6. Dorpsplan Serooskerke 

• Reactie B&W op ons schrijven, brief naar B&W, alleen 
ontvangstbevestiging ontvangen. Samenvatting van de brief komt in de 
Waker. 

• Informatieavond Gemeente 29 november, alle kernen zijn stilgezet. Voor 
Serooskerke: Oost komt niet voor in de presentatie van de Gemeente, 
aandacht alleen voor Zandput.  
Vanavond in besloten overleg van raadsleden gaat gemeente kijken wat 
het beste gedaan kan worden. Daarna gaat men weer in gesprek met de 
dorpsraden en belanghebbenden. Heel triest allemaal, wij zijn nu zover 
gekomen en dan wordt opeens anders besloten. We wachten af. In het 
besloten deel komen we erop terug en gaan wij bezien wat onze 
benadering zal zijn. 

• Welzijn project vanuit de PKN en speerpunt voor het komende jaar. De 
wensboom start op 12 december bij de kerk. Folder wordt huis-aan-huis 
verspreid. In januari vervolg van de werkgroep. 

 
7. Waker en Website 

Waker komt volgende week uit. Proefdruk ontvangen. Week voor de kerst bezorgen. 
 
Website is gehackt en snel opgelost. Aan de mailbox wordt nog gewerkt. 
 

8. Rondvraag 

       Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 
 
 


