
Notulen vergadering dorpsraad Serooskerke 9 september 2020  

Aanwezig:  Willem Meijers (SGP), Hedy van Straten, Izaak Geschiere, Sander Lobbezoo, Willem den 

Herder (CDA), Lianne de Later, Jacobine Vader, Anneke Brouwer, Jan Kousemaker, Manon Kluijfhout, 

Ronald Danielse (Gemeente Veere)  

Afwezig/afgemeld:  Marin van der Berg (VVD), René Ouwerkerk (Welzijn Veere), Marcel van de 

Bosse (SGP),  Pieter Wisse (Wethouder gemeente Veere)  

1. Punten n.a.v. verslag vorige vergadering 

 Groepje vormen energietransitie: er komt geen bericht in de aankomende Waker, Robbie zet 

de oproep alsnog op facebook en we doen een oproep bij de ledenvergadering. In januari 

2021kunnen we dan vaststellen of we voldoende enthousiastelingen hiervoor hebben. 

 Afval Park Welgelegen: er wordt overlast van jeugd ervaren, Jan neemt contact op met de 

gemeente (Jos v/d Graaf) of extra toezicht vanuit de BOA’s mogelijk is. Ronald vraagt nog na 

wat de status van de extra prullenbak in het park is.  

2. Ingekomen mailtjes 

- Vijver park Welgelegen: dit wordt ter kennisgeving aangenomen, de acties liggen momenteel 

al bij de partijen waar het moet liggen. 

- Bordjes bomen park Welgelegen: Johanna de Buck en Nel Ton hebben zijn zover bekend in 

het verleden betrokken geweest bij de bordjes in het park. Ronald vraagt na binnen de 

gemeente of de gemeente Veere voor nieuwe bordjes zorgt of dat dit elders ligt.  

- Gebiedsvisie: Izaäk en Sander gaan naar het overleg met gemeente Veere over de 

Gebiedsvisie. Hun opdracht is om in dit overleg opnieuw te herhalen wat ons bezig houdt en 

wat onze visie al jaren is, maar waar tot op heden nog weinig van gerealiseerd is. We gaan 

niet dromen over nieuwe dingen als het eerdere nog niet gerealiseerd is. De ideeën zijn niet 

veranderd. Als er opdracht komt vanuit de gemeente, dan houden we een brainstorm en 

polsen we de achterban, maar voor nu kunnen we inhoudelijk niks nieuws inbrengen dan 

onze eerdere visie vanuit het dorpsplan. We hebben namelijk nog niks met het dorp 

besproken en de uitnodiging van de gemeente is redelijk abstract. Op punten als het 

buitengebied en toerisme moeten we nog een visie vormen.  

- Busroute: dit wordt ter informatie aangenomen. 

- Voetpad Oostkapelseweg: we vragen hier aandacht voor op facebook (Robbie) en Waker 

(Izaak), Jan stuurt dit als reactie op de mail.  

- Bomen Gargonstraat: Jan heeft n.a.v. de vorige vergadering gereageerd naar de mensen. Er 

wordt door de gemeente actie ondernomen met knoflookgranulaat en lieveheersbeestjes. 

Jan vraagt de gemeente Veere om volgend jaar tijdig larven uit te zetten.  Mensen uit de 

Molenhoek zijn altijd welkom om langs te komen op de vergadering voor verder overleg.  

3. Jaarvergadering 5 oktober 2020 

We willen graag dat bewoners de kans krijgen om bijgepraat te worden door de gemeente 

Veere, Sander en Jan gaan hierover in gesprek met Angelique Remijn. Izaak vraagt of de woon-

werk gemeenschap een update wil geven met wat concrete beelden, zodat mensen kunnen zien 

wat er gaat gebeuren.  Jan benaderd de zorgtafel of zij wat presentatieruimte willen tijdens de 

vergadering. Robbie kondigt de vergadering aan op facebook en het staat in de Waker.  

We op bij Plus Supermarkt, Anneke vraagt aan Stefan om wat te maken: presentatie plannen 

Serooskerke Oost en invulling locatie basisschool, status zwembad, zandput  



We vragen de Plus of we een poster mogen ophangen (Anneke maakt poster) en verkennen 

bij Iris of er mogelijkheid is om het aan te kondigen op de facebookpagina van het zwembad. 

4. Gesprek Zeeuwland 

Er is een beweging gaande van trek vanuit de Randstad naar Zeeland door gezinnen. We willen qua 

nieuwbouw een mix hebben in Serooskerke: niet alleen seniorenwoning, maar ook starterswoningen 

en huizen voor de middenmoot. Er momenteel weinig doorstroom mogelijk. Sander en Izaak nemen 

dit ook mee in het overleg over de gebiedsvisie en we moeten er aandacht voor vragen in 

gesprekken met wethouder Chris Maas.  Politiek zou er ook wat meer druk mogen komen qua lokale 

behoefte richting Zeeuwland, Jan stuurt hierover een mail naar Chris Maas. We laten dit onderwerp 

5 oktober ook tijdens de ledenvergadering terugkomen op de agenda.  

5. Rondvraag  

Lianne vraagt naar stand van zaken doorgroeitegels bij paralelweg. Ronald gaat dit weer aankaarten.   

 

 

  

 

  


