Verslag openbare bestuursvergadering
Maandag 2 december

Verenigingsgebouw “de Zandput”
Aanwezig: Angelique Remijn, Hedy van Straten, Ronald Danielse, Arjan de Jong (inwoner/
Hondegemsweg), Marcel v/d Bosse (SGP), Bert Geleijnse, Lianne de Later, Manon
Kluijfhout, Robbie Holmes, I. Geschiere (inwoner/Wilgenhoekweg), Jan Kousemaker,
Anneke Brouwer
Afmeldingen: A. Schot
1. Opening
Jan opent de vergadering
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld
3. Notulen vorige vergadering 24 oktober 2019
Hedy had zich afgemeld, dit stond niet in de notulen.
Voor het bordje dat bij het kunstwerk moet komen is het nu afwachten op de offerte.
Door de gemeente is destijds een toezegging gedaan van €1000,-/ €1500,- Ronald
Danielse zal nakijken op welk jaar dit budget staat.
Wat betreft de nieuwe bushalte; er is een schetsontwerp, met de boomplanting is
rekening gehouden met de halte die er komt. Niet duidelijk is of wel voldoende
rekening gehouden met ruimte voor de fietsen. Het draaipunt is nog niet helemaal
duidelijk, hier wordt nog aan getekend.
Er komt een halte taxi waar gebruik van gemaakt kan worden tegen
openbaarvervoertarief. De haltes komen naar verwachting op de Noordweg en
Herdershof.
4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden)
•
•
•
•
•

Carbid Schieten Park Welgelegen; Jan zal een mail sturen aan Johanna,
misschien locatie een keer bespreekbaar maken bij oranje vereniging i.v.m.
overlast die ervaren wordt door hondenbezitters
Brief gemeente inzake oud- en nieuw; tkn
Contributiebrief ZVKK; tkn
Uitnodiging en notulen dorpsraad Meliskerke; tkn
Mail bijeenkomst verenigingen (kerstboomverbranding); geen actie vanuit
dorpsraad, wij gaan geen kerstboomverbranding organiseren;

•
•
•
•
•
•

Terrassennota 2020; tkn
VVD-praatavond Serooskerke; tkn
Bijeenkomst gebiedsvisie Veerse meer; tkn
Notulen dorpsraad Vrouwenpolder 6 oktober; tkn
Uitnodiging 75 jaar bevrijding 8 en 9 november Vrouwenpolder; tkn
Welzijn Veere Veerse vrijwilligersprijs; geen actie.

5. Dorpsplan Serooskerke
Mail Carolien de Visser-Dekker inzake maatschappelijk vastgoed Serooskerke.
In januari zullen er weer gesprekken opgestart worden.
Angelique Remijn: Moet nu voor zorgen dat alle afdelingen weten wat er van ze verwacht
wordt.
In januari zal er een bijeenkomst georganiseerd worden om een en ander toe te lichten.
Er zal onderzoek gedaan moeten worden om te kijken of het überhaupt mogelijk is om
het zwembad te verplaatsen naar Oost dit is de sleutel voor de rest van de
ontwikkelingen. Dit onderzoek zal in april 2020 afgerond moeten zijn, dan volgt er nog
een bestuurlijk proces. Verwachting is dat hierover eind april begin mei meer
duidelijkheid is.
Als het zwembad wel in de Zandput zal blijven moet er gekeken worden naar de invulling
van het overige Zandput gebied.
Wat vast staat is dat bij evt. een nieuw zwembad er eerst een nieuw zwembad moet zijn
voordat het oude dicht gaat daar is budget voor.
De ontwikkeling m.b.t. de school zijn makkelijker op te pakken.
Met betrekking tot het dorpshuis moet ook een planning gemaakt worden. Afgelopen
week is een gesprek geweest met dhr. Overdulve over wat er haalbaar/ realistisch is.
De realiteit is dat er pas in 2022 echt met stenen gewerkt zal gaan worden.
De voorbereidingsprocessen kosten tijd. Wat betreft het bestemmingsplan zal Angelique
proberen volgend jaar een slinger aan te geven zodat daar geen belemmering meer in is.
Ook moet er archeologisch onderzoek plaats vinden ook dit zal volgend jaar opgepakt
worden.
De Dorpsraad zal contact opnemen met de woningbouwvereniging inzake de
ontwikkeling van nieuwe woningen aan de Poortstraat/Noordhoutstraat. Dan zal ook aan
de orde gesteld worden de plannen m.b.t de woningen aan de Vrouwenpolderseweg,

6. RO-zaken
Er zijn bomen geplant aan de Kadetweg t.h.v. de Texaco en voetbalveld, hierover waren
wij niet geïnformeerd.
Volgens Hedy heeft een bewoner bij de Gemeente akkoord gekregen over wijziging
eenrichtingsverkeer in Zandput andere bewoners konden hier nog wel bezwaar tegen
maken. Moeten we dit als dorpsraad niet horen? Het omkeren van de rijrichting zal
gevaarlijke situaties opleveren bij het uitrijden van de Zandput naar de Torenstraat.
We zullen de Gemeente vragen ons op hoogte gehouden over veranderingen in het dorp
Jan zal hierover een mail sturen naar Marco Melis/ Floris de Visser.

7. Waker en Website
Rond 14 dec komt er weer een nieuwe waker uit.
Volgens Bert wordt het weer een mooi gevarieerd nummer.
8. Rondvraag
Dhr. Geschiere: Geeft aan dat het fietspad op de Wilgenhoekweg gevaarlijk is.
Het kruispunt bij Herdershof/Plus blijft voor veel mensen een zeer onduidelijk punt, hier is
al eens contact over geweest met de gemeente maar die wilden hier destijds niks aan
doen. Jan zal nogmaals een mail sturen.
Arjan de Jong: Vraagt of er meer duidelijkheid is over de situatie Hondegemsweg.
Bekend is dat de rotonde aan de N57 wordt verdubbeld, verder is er officieel geen
duidelijkheid.
Er wordt een prullenbak gemist bij bankje midden in het park. Jan stuurt mail naar Marco
Melis
Met dank aan de aanwezigen wordt de vergadering gesloten.

