
 
Verslag vergadering Dorpsraad Serooskerke, 12 september 2018. 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Izaäk Geschiere, Jacobine Vader, 
Robbie Holmes (penningmeester), Hedy van Straten, Jacob Passenier,  
Manon Kluijfhout, André v.d. Hooft (ondernemersvereniging), Peter Louwerse, 
René Ouwerkerk (Welzijn Veere), Maaike Walraven (PvdA),  
Ronald Daniëlse (Veere), Marcel v.d. Bosse (SGP), Jeroen de Witte,  
Lia Willeboordse en Lianne de Later(notulist). 
 
Afmelding ontvangen: Anneke Brouwer(secretaris) 
 
1. Opening  
2. Vaststellen agenda, geen punten toegevoegd 
3. Notulen vorige vergadering,  

Fernando gaat een afspraak regelen met Connexxion. 

4. Ingekomen stukken en mededelingen  

• VVD nieuwsbrief, vanuit de fractie, tkn 
• Duurzaam Veere, nieuwsbrief, in besloten deel komt dit terug. 
• John de Jonge, Fietser licht gewond door puin(2 meldingen), al lange tijd 

contact met RWS over puin, Laatste nieuws is dat er dit jaar en anders 
volgend jaar doorgroeitegels zullen komen.  

• Ducie Hanemaaijer, bordjes in de kern. Voor supermarkt geen bordje 
door de gemeente want is een commercieel bedrijf. Wij gaan de 
Gemeente verzoeken om een goede bewegwijzering te maken voor de 
meest belangrijke punten voor bezoekers. De Gemeente ontvangt een 
grote som aan toeristen belasting en goed gastheerschap houdt ook in 
dat je de omgeving voor de gasten goed inricht. 

• A. Schreurs Provincie Zeeland, uitnodiging infoavond Leader-subsidie 9 
oktober. Jan zal kijken of hij namens de dorpsraad kan gaan.  

• Jacqueline Dijkstra gemeente Veere, uitnodiging informatiebijeenkomst 
vervangingsproject ANWB borden, was vanmiddag al, niemand van ons 
aanwezig. 

• Lisette Kaashoek, toekomstvisie zwembad. Gister is het er niet 
doorgekomen en het project stagneert nu. De onderbouwing van het 



project was onvoldoende, met name is niet duidelijk geworden hoe het 
project nu gaat passen in het totale project Zandput waaronder de 
integratie met het nieuwe dorpshuis.  

• Ducie Hanemaaijer, info rotonde. RWS gaat de rotonde verdubbelen op 
korte termijn. 

• KHNM, Kern met Pit. tkn  
• Stadsraad Veere, uitnodiging vergadering. tkn  
• Roompot wensweken. Tkn. misschien voor de toekomst. 
• Energiemarkt gemeente Veere, Izaäk zal er naar toe gaan. 
• Inspiratiedag van oranjefonds is 20-9.  
• Leefbaarheidsmarkt, Jacobine, Izaäk en Nel Ton zijn geweest. Markt is 

goed opgezet maar er was weinig belangstelling, wat erg jammer is. 
Waren leuke projecten bijv. Koudekerke zonnepanelen op de vuilnisbelt/ 
hart veilig wonen, initiatief voor Walcheren/ Koudekerke bunker route 
en een tent gekocht die verenigingen kunnen gebruiken bij feesten en 
evenementen/ Zoutelande in wintermaanden verlichting i.p.v. 
bloembakken. 

5. Dorpsplan Serooskerke  

• Ontwikkeling Zandput, nog geen nieuws. 
• Ontwikkeling Serooskerke Oost, nog geen nieuws 
• Woonwerkgemeenschap, er zijn nog 8-9 mensen over.  
• Dorpsschouw, 10 oktober 13.00 uur gepland. Komt ook in de Waker. Graag 
punten voor aandacht aanleveren bij Jan voor 10 oktober. 

6. Puin op fietspad parallelweg, al eerder besproken. 

7. Overleg met de PKN. Izaäk en Jan (en René) waren vanmiddag bij het overleg 
aanwezig. De PKN willen meer kerk zijn voor het dorp, dus zich niet alleen 
richten op de leden maar ook Kerk zijn voor andere inwoners van Serooskerke 
In dit kader willen zij behulpzaam zijn bij het hulp bieden aan mensen die hulp 
behoeven. Bijvoorbeeld eenzaamheid is groot een probleem/mensen die niet 
meer het huis uit durven. Hoe kun je die mensen die hulp nodig vinden en 
bereiken. Dit is een goed initiatief voor het hele dorp waarbij wij aangegeven 
hebben dat het belangrijk is dat een dergelijk initiatief breed gedragen wordt. 
Wij zullen de in het besloten deel bespreken of wij deel willen gaan uitmaken 
van het project. 

8. Ingekomen punten tijdens Stroskerksedag:  



Tijdens de Stroskerksedag weer 8 nieuwe leden gewonnen en het was een heel 
gezellige dag. 

• Parkeersituatie Burgemeester Dregmanstraat, er zijn parkeerproblemen in de 
avond. Te veel auto’s vanuit de eigen straat maar ook auto’s uit aanliggende 
straten. Men wil graag meer parkeergelegenheid in de straat. 
Parkeervakken verdeling is niet goed. De vakken zijn te klein en zouden 6,00 m 
moeten zijn. Wij zullen de Gemeente verzoeken een en ander te bekijken en 
waar nodig aan te passen. 
Verder wordt de mogelijkheid van het parkeren op het terrein Emté genoemd. 
André geeft aan dat het parkeren is toegestaan van 20 uur tot 8 uur. Voor de 
rest van de dag wil hij het terrein beschikbaar hebben voor de winkel, het is 
eigen terrein. Blijkbaar is het bij de bewoners onvoldoende bekend dat zij 
tussen de genoemde tijden gebruik mogen maken van het terrein Emte. Dit zal 
nogmaals onder de aandacht van de bewoners gebracht worden. 
Op de hoek Torenstraat Burg. Dregmanstraat wordt te dicht bij de bocht 
geparkeerd, waardoor het onmogelijk is de bocht te maken (dit geeft 
problemen voor vrachtwagens). Handhaving moet hierop geattendeerd 
worden. Dit wordt onder de aandacht van de Gemeente gebracht. 

• Verkeer Wilgenhoekweg, is drukte bij rotonde, dit zal opgelost worden. 
• Bossen Oostkapelseweg, moeilijk punt, gaat om een buren kwestie. 

Bossen zijn nu wel kleiner. 
• Wens voor een openbaar toilet, meenemen bij de ontwikkeling Zandput. 
• Wensen van de jongeren over jeugdhonk/ruimte. Chill ruimte en ruimte 

om te gamen. 

• Koepelstraat/Wilgenlaan, parkeerprobleem bij school, misschien is een 
oplossing om eenrichtingsverkeer te maken. Bewoners nog eens vragen 
om in de juiste richting door de straat te rijden. Wordt met school 
opgenomen. 

9. Waker en Website,  

Proefdruk van de Waker is gemaakt. Volgende week komt de waker van 
september uit. Kleine waker komt ook weer uit. 

Website niet zo veel nieuws. Oude emails kunnen we niks meer mee doen. 

10. Rondvraag  

Bisschopstraat. Veel onkruid op de parkeerplaatsen, meenemen in de 
dorpsschouw. Zelfde geldt ook voor parkeerplaats Zandput (achterin). 



Iris ontwerper van het paard heeft Hedy benaderd. Verzoek om een bordje 
erbij te laten plaatsen. QR code kan een oplossing zijn maar beter is een bordje 
met tekst. Hedy zal een ontwerp laten maken van een bordje.  

Hondenpoep zakjes hangen er en worden gebruikt. Maar er is nog steeds 
hondenpoep te vinden. Verzoek om mensen aan te spreken, het komt vooral 
van loslopende honden. 

Stoep bij Burg. Dregmanstraat 5. Heeft een gat, is opgevuld maar is alweer 
verzakt. Gevraagd dit op de gemeente app. te melden.  

Jan bedankt ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 


