Openbare bestuursvergadering
Woensdag 20 april aanvang 19.30u

Zandput
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Izaäk Geschiere, Sander Lobbezoo, Robbie Holmes, Leander
Osté, Jacobine Vader, Manon Kluijfhout, Daphne Haaze (gemeente Veere), Pieter Wisse, Paul
Barendrecht (VVD), Niels te Sligte (SGP/CU), Max Lakerveld/ Jelske Struik (Woongaard).
Afwezig: Anneke Brouwer
1. Opening
Jan heet iedereen welkom
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering 23 februari
Notulen ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden)

-Verzonden mail inzake verkeersoverlast Oostkapelseweg
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente. Er wordt voor
september nader onderzoek gedaan.Tussentijdse evaluatie in juni. Eventueel
aanpassing verkeersdrempels/ wegversmalling, éénrichtingverkeer etc. In
september worden de bevindingen besproken
-Verslag inzake bushalte wijziging
Halte wordt aan het einde van het jaar verplaatst
-Stroskerksedag
Ter kennisgeving aangenomen, wij zijn aanwezig
-Stadsraad Veere
Ter kennisgeving aangenomen
-Mail inzake herinrichting Torenstraat
Bewoonster van de Torenstraat denkt mee over de herinrichting. Wij nemen
t.z.t. contact op.
-Nota parkeernormen
Er zijn geen parkeerproblemen in Serooskerke
Laadpalenplan is in de maak

-Hart voor Veere contactpersoon
Ter kennisgeving aangenomen
-Datum voorlichtingsbijeenkomst parkeerbeleid
Ter kennisgeving aangenomen
-Mail inzake onderzoek burgerparticipatie
Izaäk en Sander zullen hieraan meewerken
-Mail inzake ledenvergadering
11 mei: Daphne zal de nadere ontwikkelingen Serooskerke Oost toelichten
-Symposium walvisvaart
Ter kennisgeving aangenomen
-Mail inzake speeltoestellen
Er is momenteel weinig voor de kinderen, zeker nu de zomerperiode nadert.
Een aantal speeltoestellen voldoet niet meer aan de eisen. Jeroen Burgs is een
plan aan het opstellen wat de speelbehoefte van de kinderen is. Manon en
Robbie benaderen Jeroen om te bekijken of er tijdelijk speeltoestellen terug
kunnen komen. Dan zullen zij ook de natuurspeeltuin aan de orde stellen
-Hulp kinderen Oekraïne
Mail is doorgestuurd naar Bert Geleijnse
-Mail dodenherdenking
Robbie regelt Bloemen
-Mail VVD
Ter kennisgeving aangenomen
-Notulen dorpsraad Vrouwenpolder
Er is wat commotie, men wil de school in Vrouwenpolder behouden.
-Serooskerke op facebook
Facebook promoten
5. Verkiezingsbijeenkomst
Belangstelling was goed. Het was voornamelijk een informatieve avond/ weinig
debatteren. Jan en Izaäk sturen een brief aan de fractievoorzitters ter herinnering aan
de toezeggingen die zijn gedaan.
6. Werkgroep duurzaamheid
De postcoderoos info avond is goed bezocht. De postcoderoos op de manege is
overtekend. Er is inmiddels toezegging van twee eigenaren die hun dak beschikbaar
stellen. Nu is het wachten op toezegging voor subsidie. In mei komen lokale bedrijven
voorlichting geven over dubbel glas/ isolatie enz.
7. Dorpsplan Serooskerke Oost
Er hebben 110 mensen gereageerd op de enquête. Er is behoefte aan verschillende
soorten woningen. Er komt een schetsontwerp en tevens de uitkomst van de enquête

Er wordt nader onderzoek gedaan waar men naar op zoek is: veel/ weinig m2/
levensloop/ betaalbaar/ doorstroom.
Daphne vraagt of er een andere naam te bedenken is voor Serooskerke Oost.

8. Stand van zaken renovatie zwembad
Het zwembad gaat 1 week later open dan gepland. (rond 9 mei)
6 mei is de officiële opening. Nog wat promotie maken via school/ Instagram/
website/ facebook dorpsraad.

9. RO zaken
Geen bijzonderheden

10. Waker en Website
Waker wordt eind april rondgebracht.
Website geen bijzonderheden.
11. Rondvraag
Pieter bedankt de dorpsraad voor de plezierige samenwerking
Er komen bordjes bij de kruiden in de kruidentuin (achter de Bogerdweie)

