
 

Notulen openbare bestuursvergadering 
Woensdag 1 juni aanvang 19.30u                

 
Zandput 

 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Izaäk Geschiere, Sander Lobbezoo, Robbie 
Holmes, Leander Osté, Jacobine Vader, Manon Kluijfhout, Daphne Haaze (gemeente 
Veere), Jaap Kaland (HVV) 
Afwezig: Anneke Brouwer 

Notulist: Leander Osté 

 
1. Opening 

Jan heet iedereen welkom 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld 

  
3. Notulen vorige vergadering 20 april 

vastgesteld 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden) 
 

• Brief verzonden aan coalitieoverleg conform afspraak verstuurd 

• Parkeerbeleid ter kennisname 

• Uitnodiging profielschets burgemeester opgesteld en aangeleverd 

• Stadsraad Domburg ter kennisname 

• Opening Zwembad zijn we geweest 

• Bijdrage bloembakken helft kosten zou door gemeente betaald worden 
echter is uit ons jaarlijkse budget gehaald, kortom we betalen alles zelf. 

• Vergadering 13 juli staat op agenda 

• Mail Wegwijzer inzake Oekraïense kinderen ter kennisname 

• Rabo ClubSupport is geregeld 

• Bomen Gargonstraat staat op agenda 

• Mail VVD inzake hoofdlijnen programma. Ter kennisname 
 

5. Situatie speeltoestellen 
Afspraak met Jeroen Burgs beleidsmedewerker sport en cultuur, sinds 2017 loopt 
inventarisatie speelbehoefte kinderen, echter nog geen actie. Er is een plan aan raad 
incl. uitvoeringsplan gepland sept 2022. Vanuit dit plan: Serooskerke heeft nu 4 
speelplekken, denkrichting meer centraliseren, 2 locaties: Oost en Zandput zouden 
dan overblijven maar dit is allemaal op de langere termijn (minimaal 4 jaar). Spelen 
combineren met sociale ontmoetingsplaats voor jong en oud. Natuurspeeltuin is 
onbekend bij Jeroen. Ook voor de korte termijn kijken wat er nog “low budget” te doen 
is. 



 
Plan natuurspeeltuin ligt al 10 jaar “op de plank”.  Manon en Jan maken opzet voor 
een brief aan college waarin we pleiten om op korte termijn voorzieningen weer op 
niveau te maken op de 4 bestaande speelplekken. 
 

6. Werkgroep duurzaamheid 
25 mensen op de inloopavond geweest, aantal bedrijven hebben zich gepresenteerd. 
Onze rol is het faciliteren en onder aandacht brengen bij dorp en organiseren van 
avonden waarbij bedrijven rondom verduurzaming zich kunnen presenteren. Hierbij 
vooral ook aandacht voor de financiële kant van de zaken en voorbeeldcases van 
buurtbewoners. 

 
7. Dorpsplan Serooskerke etc.,  

• Serooskerke Oost stand van zaken, uitkomsten overleg met potentiële 
bewoners  

Overleg met potentiële bewoners die enquête hadden ingevuld op basis doelgroepen. 
Aantal opmerkingen: 

• Doelgroep ouderen: patiowoning best positieve reacties 

• Aantal geïnteresseerden die vrijstaand willen bouwen, zelf bouwen op vrij 
kavel gewenst 

• Ouderen doelgroep met groter kavel rond 300 m2 die ook tuin en terras willen. 
Ouderen doelgroep die juist heel klein willen en veel weg zijn, geen of 
minimaal tuin willen (binnen gemeente Veere is deze categorie minder 
vertegenwoordigd) 

• Groep starters: terraswoning. Nee, toch eigen achtertuin in gemeente Veere. 
Starter heeft liever slaapkamer boven i.p.v. levensloopbestendig. 

• Nog onderzoek naar mogelijkheid om casco te bouwen en onderzoek op 
erfpachtconstructies vinden nog plaats. 

• Over 3 weken bijgewerkt plan (schetsontwerp - plattegrond), ook het stukje 
grond Vrouwenpolderseweg wordt meegenomen in de plannen. Dit o.a. als 
basis voor gesprekken met omwonenden.  

• Centraal gesprek met school kinderopvang sport zorg, vervolggesprekken hoe 
samenwerking kan plaatsvinden ook voor invulling MFA. 

• Vanuit de reacties op enquête is een geïnteresseerdenlijst bij Daphne 
beschikbaar die over mogelijke verkoop geïnformeerd worden (allen met 
goedkeuring in kader AVG) 

 
8. RO-zaken  

• Afvalpunt Zandput verplaatsen naar Oost? 
Beleid gemeente is 2 afvalpunten per woonkern, wordt geconstateerd dat 
bakken soms vol zitten bij Zandput, mogelijk pers plaatsen voor plastic bij 
Zandput. Blijven signaleren.  

• Bomen Gargonstraat / fietspad 
Klacht over luizen in bomen waardoor auto’s vies worden, door zakjes in 
bomen te hangen is dat voor nu opgelost.  
Er wordt gefietst op Eeperkweg, hier is een onduidelijke oversteek bij 
Molenweg richting Oostkapelle. Wordt meenomen door Daphne als 
gesproken wordt over fietsroute Vrouwenpolder – Serooskerke (in kader 
Oost) 

 
9. Vergadering 13 juli, voorstel wordt woensdag 6 juli 

 
10. Waker en Website 

Geen bijzonderheden 
 



 
11. Rondvraag 

 

• Platform Welzijn Veere: Voor Duofiets met trapondersteuning is minimaal 
10K nodig, hiervoor starten binnenkort allerlei acties om geld in te 
zamelen. 

• Bert Tuk is kernwethouder voor Serooskerke. Uitnodigen voor 
dorpsraadvergaderingen. 

 


