Openbare bestuursvergadering
Woensdag 23 februari aanvang 19.30u

Zandput
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Daphne Haaze (gemeente Veere), Robbie Holmes, Leander
Osté, Sander Lobbezoo, Jacobine Vader en Anneke Brouwer.
Afwezig: Manon Kluijfhout, Yvonne Bruins, Pieter Wisse.
1. Opening
Jan heet iedereen welkom
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering 26 januari
Ongewijzigd vastgesteld.
Robbie heeft contact gehad met Bert-Paul de Kam Scheldestromen intern besproken
ze zijn geen voorstander voor het beplanten van de rotonde.
4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden)

•
•

Nieuwsbrief Dorpen; tkn
Mail inzake overlast Oostkapelseweg; datum wordt geprikt in week van
14 maart om in gesprek te gaan met de gemeente.

5. Werkgroep duurzaamheid
Izaäk geeft aan dat subsidiepot leeg is. Per 1 maart nieuwe aanvraag, verwachting
dat half mei de subsidie toegekend wordt.
Izaäk gaat er vanuit dat het (postcoderoos) doorgaat, info avond komt op 11 april
2022 voor Serooskerke, rand postcodes info avond op 25 april.
Op de site van Zonnecollectief Zeeland komt een aparte pagina voor Serooskerke die
de Veerse Ruiters gaat heten.
Mocht er veel animo zijn dan is er evt. een tweede dak beschikbaar.
Robbie krijgt een link voor de site van de dorpsraad.
Folders moeten weer rondgebracht worden eind maart.
Als groep brief gemaakt die naar de formateur gaat i.v.m. de verkiezingen.
Er komt ook nog een avond duurzaam bouwloket over duurzaam wonen.
6. Overleg Bus
Overleg heeft plaatsgevonden. Als het goed is gaat eind van het jaar de bus uit het
dorp. Halte komt op geplande plaats.
Haltetaxi voor mensen uit dorp, vraag waar de stopplaatsen moeten komen.
Voorstel Noordweg en Herdershof voor de Plus?

7. Verkiezingsbijeenkomst 8 maart

8. Dorpsplan Serooskerke etc.,
• Overleg met de school stand van zaken en mogelijke gevolgen
Daphne verteld dat er vorige week tweede gesprek is geweest met het
onderwijs. Er was een ommekeer bij het onderwijs, samen bedenken wat het
beste is voor iedereen.
Een van voordelen van locatie voor het onderwijs is de grote buitenruimte
rondom het MFA. Er is in beeld gebracht hoe groot het wordt 2950m2
flexibele ruimte buitenom voor het onderwijs is dit een pluspunt.
Bestemmingsplan moet gewijzigd worden dit is gisteren opgenomen in het
college.
School staat er nu een stuk positiever in de locatie, samenvoeging met
Vrouwenpolder blijft een lastig punt.
Later uitbreiden van gebouw is een mogelijkheid, maar dit heeft niet de
voorkeur, wordt er niet mooier op en het is duurder.
Communicatieve aspect was belangrijkste, er is nu veel meer duidelijkheid
voor het onderwijs.
Tijdsschema:
Voornemen MFA-oplevering 2025.
Wonen/ begeleid wonen medio 2024.
Draagdracht vanuit dorpsraad is wel belangrijk.
•

Stand van zaken renovatie Zwembad
Alles loopt op schema. Afdekdeken komt duurt wat langer

9. Woningbouwprogrammering voor Serooskerke Oost (Daphne)
Locatie voor het onderwijs staat vast.
Op dit moment 26 woningen moet betaalbaar worden levensloopbestendig is wel van
de baan.
Er moet een gedragen mix komen, onderzoeken bij geïnteresseerden wat voor soort
huis er vraag naar is. Hiervoor komt een digitale enquête en het komt in de bode,
hierna komt er een bijeenkomst in april voor belangstellenden.
Mensen bereiken via socialmedia, welkomsborden.
Enquête folderen samen met folder verkiezingsbijeenkomst.
10. RO-zaken
• Wat er mogelijk speelt. Pinbox staat er.
• AED geplaatst bij de Petruskerk
11. Waker en Website
Waker wordt eind april rondgebracht.
Anneke tekst maken voor waker oproep bloembak.
Gastredacteur, misschien iemand die het overneemt.
Website geen bijzonderheden.
12. Rondvraag
-

