Verslag van de bestuursvergadering van 24 oktober 2019
Aanwezig: Willemien Clement, Anneke Brouwer, Lianne de Later, Robbie Holmes, Jacobine
Vader, Connie de Voogd, Jos de Voogd, Izaäk Geschiere (dorpsraad), I. Geschiere
(inwoner/Wilgenhoekweg), Sander Lobbezoo, Quinten Kunst, Wim van Haveren, Manon
Kluijfhout
Afmelding ontvangen: André van der Hooft, Wethouder Schot, René van Ouwerkerk, Marin
van de Berge (vvd)

1. Opening
Izaäk opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld, toegevoegd wordt het agendapunt ‘bericht ouderensoos’.

3. Notulen vorige vergadering 12 september 2019 en aantekeningen 3
oktober
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De komst van de 4e dispenser/afvalbak is
inmiddels bevestigd door de gemeente. De foto’s vanuit Marcel van de Bosse met daarop de
putten in de berm volgen nog. Er is nog geen actie ondernomen om te inventariseren
hoeveel mensen er problemen hebben met het verplaatsen van de bus.

4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden)
-

-

Provinciale Impuls Wonen
Ter kennisgeving aangenomen
RABO Club support finale 9 oktober
We zijn trots en tevreden met het behaalde resultaat en bedanken alle stemmers.
Gemeente inzake plasticafvalcontainer Zandput
Gemeente heeft gereageerd dat het probleem bekend is maar op dit moment niet kan
worden opgelost. Het verzoek is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de
perscontainer bij de supermarkt. Dit wordt in de Waker opgenomen. Gemeente heeft
ook plannen om afval meer te gaan belasten (betalen per kliko-leging).
Notulen dorpsraadsvergadering Vrouwenpolder 4 september
Ter kennisgeving
Uitnodiging herdenking 8 november
Reeds afspraken gemaakt over aanwezigen vanuit de dorpsraad.
Gemeente omvormen groen
Ter kennisgeving
Nel Ton inzake bordje bij kunstwerk
Hedy wordt gevraagd naar stand van zaken.
VVD vanuit de fractie oktober
Ter kennisgeving
Gezamenlijke vergadering stadsraad Domburg
Ter kennisgeving
Marco Kreft inzake vreugdevuur
Eventuele organisatie van het vreugdevuur is nu in beraad bij de voetbal

5. Presentatie plannen de Woongaard
Er komen 20-25 woningen en een gemeenschappelijk gebouw, de maquette wordt
gepresenteerd en de koopovereenkomst voor de grond met de gemeente is voorafgaand
aan de vergadering van de dorpsraad ondertekend. Duurzaamheid staat centraal. Het terrein
beslaat circa 1,5 hectare en krijgt een openbaar karakter, geen gesloten gemeenschap. De
planning is dat er in februari gerooid gaat worden en hopelijk kan na de zomer met de bouw
worden gestart.

6. Dorpsplan Serooskerke
Er is inmiddels heel stellig gecommuniceerd in de media door de gemeente en er is fors
gestuurd vanuit de gemeente op scenario 3, financieel is dit voor hun het gunstige scenario
in de zoektocht naar geld. Lianne merkt op dat we ineens laatste in rij zijn qua realisatie,
terwijl eerder beloofd is dat we als eerste aan de beurt zouden zijn. We gaan inspreken,
Izaäk bereidt een document voor.

7. Situatie Connexion
We moeten goed communiceren wat er nu gaat komen als ‘de oplossing van het
busprobleem’, hierover zal gecommuniceerd worden in de Waker, op facebook en op de
website.

8. RO-zaken
Het is spijtig dat de oplossing voor de afslag Hondegemseweg – Zompe niet direct kan
worden aangelegd, er worden ongevallen voorzien. Fijn dat er wel maatregelen worden
getroffen.

9. Waker en Website
Bij bezorging van de Waker is per abuis een verouderde ledenlijst gebruikt. Robby heeft nog
zo goed als mogelijk proberen na te bezorgen.

10. Brief ouderensoos
Standpunt is dat de voorziening laagdrempelig moet blijven. Izaäk informeert de
ouderensoos.

