
 
 
Notulen dorpsraadvergadering 12 mei 2021 Online via Skype 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Robbie Holmes (penningmeester),  

Sander Lobbezoo (secretaris), Hedy van Straten, Pieter Wisse (wethouder),  
Izaäk Geschiere, Jacobine Vader, Theo Geschiere, Manon Kluijfhout, Ad Maris 
(SGP/Christen Unie) en Lianne de Later (notulist). 
 
Afwezig: Anneke Brouwer, René Ouwerkerk (Welzijn Veere), Ronald Danielse (Gemeente 
Veere) 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda 
Project duurzaamheid toegevoegd bij punt 5 

 
3. Notulen vorige vergadering 24 maart 

Pag. 1 WBTR voorstel van Sander is om statuten opnieuw maken. Ze zijn van 1988. 
Dit hoeft niet. Wijzigingen moet door leden worden goedgekeurd en er zijn kosten 
aan verbonden tussen €500 en €1000. Afgesproken wordt dat Sander een voorstel 
maakt voor een huishoudelijk reglement wat in de ledenvergadering goedgekeurd 
kan worden. Daarmee kunnen wij voldoen aan onze verplichtingen. 

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden) 

 

 Mail inzake dorpsschouw, Marco Melis wil dorpsschouw met max 1 pers. Van 
de dorpsraad. Nog maar even een week wachten, misschien mogen we dan 
met meer. Jan zal proberen te plannen in de loop van juni. 

 Mail inzake zwanen, Gemeente is eigenaar van het park. Familie Overdulve 
van de zwanen. Kan het opgelost worden met een stuk gaas? Jan gaat kijken 
en nogmaals contact opnemen met de Gemeente. 

 Mail inzake jaarvergadering, tkn 

 Mail VVD, tkn 

 Mail inzake herdenking, tkn 

 Mail Welzijn Veere, tkn 

 Mail inzake betaalbaar wonen, elders op agenda 

 Mail bloembakken, de 3 bakken staan op het muntpleintje naast het 
praathuisje. Gemeente betaalt de helft en wij de andere helft. Bloembakken 
aan de lantaarnpalen worden ook weer opgehangen. Er zijn weer meer 
bakken die gesponsord worden. Hedy zal een bedankje in de Waker en op de 
website plaatsen. 

 Mail inzake park Welgelegen, betonnen paaltje en afval. Jan zal reageren wij 
ervaren geen belangrijke problemen. Wel is er jeugd die er speelt en af en toe 
een hut bouwt of iets dergelijks; 

 Mail bestemmingsplan Buitengebied, staat op agenda 

 Mail warmtetransitie, op agenda zal door de werkgroep opgepakt worden. 



 Mail Ike Schout, Podcast over de goudvondst. Of we nog iemand weten die ze 
kunnen interviewen. Mart Olyslager, Jan van de Broeke en Izaäk weet ook 
nog iemand, wordt vervolgd. Jan zal dit doorgeven. 

 
5. Dorpsplan Serooskerke etc.,  

 Dorpsplan geactualiseerd, 825 jaar moet nog aangepast worden. 
Voor 1 juni doorlezen en reageren naar Jan. Jan zal nogmaals doorsturen. 

 Presentatie Serooskerke Oost stand van zaken. We hebben geen actuele 
gegevens. Daphne is niet aanwezig en Pieter heeft ook geen info. 

 Stand van zaken renovatie Zwembad, Pieter heeft ook geen info hierover. 
Jan zal Daphne contacten om een afspraak te maken om bij te praten. 

 Voortgang project duurzaamheid, 1x in de 2-3 weken vergaderen ze.  
Zijn bezig met samenstellen van een enquête. 3 pijlers: Energie besparen, 
duurzaamheid en mobiliteit. Folder huis aan huis verspreiden. Met info en 
verwijzen naar de enquête. 
Postcode roos is 2e focus, mogelijkheden onderzoeken. Benaderd zijn Zeil en 
Wiel, Gerkimex en de manege. Op de pastorie van de kerk wil men hier ook 
wel wat mee.  
Koudekerke heeft ervaring, men probeert hier contact mee op te nemen. 
Men heeft meegedaan aan een duurzaamheidsbijeenkomst en daar 
informatie opgedaan. 
 

 
6. RO-zaken  

 Dorpsschouw gaan we plannen. 

 Betaalbaar wonen, evaluatie van de gemeente over de woonsituatie. 
Bij de school maar 3 woningen genoemd. En bij de woningen bij de 
Poortstraat/Noordhoutstraat daarvoor komen er minder terug.  
Pieter denkt dat het goed is dat wij hierop reageren met aandachtspunten. 

 Klacht Oostkapelseweg, Is jaren geleden ook veelvuldig aan de orde geweest. 
Wat kan er voorgesteld worden: snelheidscontroles aanvragen, 
wegversmalling is geen oplossing. Doorgaande verkeer voor karretjes, 
landbouwverkeer en vrachtverkeer buitenom sturen of eenrichtingsverkeer. 
We sturen het door naar de gemeenten en maken een afspraak om opties te 
bespreken.  

 Bestemmingsplan buitengebied. Groot document. We nemen het ter 
kennisgeving aan. Jan zal reageren dat wij geen bezwaren zien in het 
beperken van het gebruik voor toerisme van landbouw panden in het 
buitengebied. 

 
7. Waker en Website 

Volgende waker komt net voor de jaarvergadering uit. 
Officepakket is aangevraagd en wordt ingericht. 
 

 
8. Rondvraag 

Parallelwegen N57. De gaten naast de weg zijn gevaarlijk. Er is her en der wat puin 
in gegooid. Landbouwverkeer en bewoners van het buitengebied, kortom alle 
gebruikers vragen zich af wat ze zelf kunnen doen om hiervoor aandacht te vragen. 
Je kunt elkaar niet passeren door die gaten. Jan gaat contact leggen. 
 
Stroskerksedag gaat vooralsnog door. Wij zullen er ook zijn. 
 



Sticker op de kliko. Preventief informatie delen over inzamelpunten als bv oud papier 
en plastic. In de Waker? Verzoek aan gemeente om frequentie van legen van de 
plastic container te verhogen. 

 
9. Sluiting. 

Jan sluit de vergadering. De volgende vergadering zal op 23 juni zijn. 

 

 
 


