
 

Openbare bestuursvergadering 
Woensdag 14 december 2022 aanvang 19.30u                

 
Zandput 

Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Izaäk Geschiere, Sander Lobbezoo, Robbie Holmes, Leander 
Osté, Manon Kluijfhout, Niels te Sligte (SGP/CU), Bert Tuk (wethouder) 
Afwezig: Anneke Brouwer, Jacobine Vader, Daphne Haaze (gemeente Veere), Ronald Daniëlse 
(kernambtenaar) 

 
1. Opening 

Jan heet iedereen welkom 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

  
3. Notulen vorige vergadering 19 oktober 

Notulen worden vastgesteld. Aanvulling op RO-zaken: Hoe staat het er nu voor wat 
betreft de gemeenschapsruimte, wat wil bijvoorbeeld de kerk met de ruimtes. Tijdig 
filosoferen hoe dit aan te pakken. 

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen  

 

-Bouwgroep Schrijver 
  Ter kennisgeving aangenomen 

 
            -Wijziging afspraak Gemeente 
              Verplaatst naar 11 januari 2023. Jan, Izaäk, Sander en Robbie gaan. 
 
           -Stadsheraut 
            Ter kennisgeving aangenomen 
  
          -Dorpsraad Vrouwenpolder 
           Ter kennisgeving aangenomen 
 

     -Nieuwsbrief ZVK (Dorpen voor morgen) 
      Dorpen voor morgen wil jongeren bij elkaar krijgen om na te denken over 
      2050. Wie gaat, na onze generatie, het stuur van de samenleving overnemen.  
      Hoe krijg je jongeren enthousiast hier in mee te willen denken. Jan neemt de  
      vraag mee naar de HZ. 
     
     -Hondenveldje 
      Er wordt gekeken of het stukje braakliggende grond aan de kadetweg       
      (vroeger waren hier moestuinen) geschikt is als hondenveldje. Niet zozeer om  



      de honden uit te laten, maar meer om de honden te laten rennen, spelen enz. 
      Een alternatief zou het speelveldje aan de Noordweg kunnen zijn. De vraag  
      wordt meegenomen naar de vergadering van 11 januari bij de gemeente. 
       
   
5. Dorpsplan Serooskerke etc. 

• Serooskerke Oost stand van zaken 
Jan, Robbie en Yvonne zijn naar de Gemeente geweest om het 
beeldkwaliteitsplan van Serooskerke Oost met Daphne te bespreken. Het ziet er 
positief uit, er is voldoende groen, er is voldoende ruimte, de verkeersstromen 
zijn goed geregeld, er is voldoende parkeergelegenheid. 
In de volgende vergadering zal het beeldkwaliteitsplan gepresenteerd worden. 
 

• Overleg school 
 
Er komt een nieuw meetmoment, de school zegt meer ruimte nodig te hebben. 
Nu afwachten wat de vervolgstappen zijn.  
18 januari 2023 is de volgende bijeenkomst met de school 
11 januari 2023 zitten de betrokken partijen weer bij elkaar: MFA, school, 
gemeente 
 

• Duurzaam Serooskerke 
 
De werkgroep “Duurzaam Serooskerke” zoekt eigenaren van 6 verschillende 
soorten woningen om te kijken wat er nodig is aan verduurzaming. Men kan zich 
aanmelden, de woning wordt door het Bouwloket bekeken en men krijgt een 
mooi overzicht van alle maatregelingen welke genomen kunnen worden om te 
verduurzamen Ook de kosten voor verduurzamen worden in dit overzicht 
vermeld. Meedoen is gratis. In de waker (+ de kleine waker) staat hoe men zich 
kan aanmelden en een voorbeeld van zo’n overzicht.  
De volgende waker wordt huis aan huis bezorgd. 

 
6. Speelvoorzieningen 

Er is met een groepje moeders een plan gemaakt voor de invulling van de 
speelplaatsen Bisschopstraat en Gargonstraat. Dit plan is door de Gemeente 
goedgekeurd. 
 

7. RO-zaken 
Er wordt gevraagd of de prullenbak aan de Noordweg mag blijven bestaan nu de 
bushalte verplaatst is. 

 
8. Waker en Website 

Kijken of de facebook pagina wat actiever gemaakt kan worden. 
 

9. Rondvraag 
Wordt geen gebruik van gemaakt 
 
Jan sluit de vergadering en wenst iedereen een heel fijne dagen toe. 

 
 
 
 
 
 
 


