
 

Notulen openbare bestuursvergadering 

Woensdag 7 september aanvang 19.30u                

 

Zandput 

 

Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Robbie Holmes, Yvonne Bruins, Manon Kluijfhout, 

Izaäk Geschiere, Anneke Brouwer, Jacobine Vader, Daphne Haaze (gemeente Veere), Bert Tuk 

(kernwethouder), Tim de Kraker (Hart voor Veere), Paul Barendregt (VVD), Niels te Sligte 

(SGP), Willemien Clement (namens Woongaard), Robert van Dierendonck. 

 

1. Opening 

Jan heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Manon stelt aan de orde dat zij geraakt is door het op facebook ter discussie stellen 

van de integriteit van de dorpsraad inzake Serooskerke Oost. Dit geldt ook voor 

andere bestuursleden. Jan beaamt dit en voelt zich persoonlijk aangetast in zijn 

integriteit. Izaak vindt dat wij niet om de hete brij heen moeten dansen. Het betreft 

een volkomen ongefundeerde beschuldiging van de heer Overdulve inzake 

persoonlijke belangen met betrekking tot Serooskerke Oost. Uiteindelijk hebben wij 

besloten niet verder te reageren omdat dit ons het meest verstandig lijkt. Conclusie is 

dat er geen sprake is van belangenverstrengeling en de Dorpsraad integer gehandeld 

heeft. 

 

3. Notulen vorige vergadering 

Notulen worden vastgesteld, geen opmerkingen. 

 

4.  Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden) 

• Mail inzake kosten bordjes, tka 

• Andere datum fietsronde, staat op agenda. 

• ZVK slim rijden, wordt op de website dorpsraad gezet. 

• Kosten bloembakken, afgehandeld. 



• Mail inzake adressen dorpsraden, tka. 

• Bevestiging deelname Rabo Club Support, wordt op fb geplaatst. 

• Mail OOS inzake gebruik Zandput, tka. 

• Mail inzake kosten bloembakken, afgehandeld. 

• Mail inzake speelvoorzieningen, op agenda gezet. 

• Programma Wonen Zeeland, tka. 

• Mail inzake omvorming groen, staat op agenda. 

• Kern met pit, tka. 

• Dorpsraad Vrouwenpolder, tka. 

• Participatiebijeenkomst Gemeente Veere, afgesproken wie gaat namens 

dorpsraad. 

• Uitnodiging Film by the Sea, ecodocumentaire dhr. v.d. Doel, tka. 

 

5. Dorpsplan Serooskerke ect. 

Serooskerke Oost, Manon, Sander en Robbie hadden afspraak bij de gemeente waarin 

Serooskerke Oost gepresenteerd is. Aandachtpunten die n.a.v. deze presentatie zijn:  

• Regenwateropvang/hergebruik; 

• Sociale koopwoningen, zijn er concrete afspraken welk termijn zij behouden 

blijven. 

• Graag meer 2 onder 1 kapwoning/grotere gezinswoning. 

• Vraag van aanwonende en dorpsraad; Hoe breed is de “sprink” gepland achter 

de Bisschopsstraat? Dit omdat er angst is dat er makkelijk achter de tuinen 

gelopen kan worden. Hoe wordt het talud van de “sprink”? Natuurlijke oever? 

Het geplande bruggetje, hangplek? Daphne gaat verder na hoe dit 

gerealiseerd wordt en neemt bovenstaande vragen mee. Afgesproken wordt 

dat wij als dorpsraad gebruik gaan maken van de inspreektijd die er is bij de 

gemeenteraadsvergadering (12-09 commissie RO/MO); 

• We kunnen reageren op het plan tot 28 september bij gemeente; 

• Plan wordt aangeboden aan de raad op 29 september; 

• Conclusie, een mooi groen en ruimtelijk plan, dorpsraad staat er positief in; 

• 30 augustus is er een gesprek geweest met school en Daphne, school gaat 

akkoord met plan zo dit er nu ligt; 

• Woongaard: Willemien geeft aan dat er nu grenzend aan het perceel van de 

Woongaard huizen ingetekend zijn, terwijl daar plan was voor een 

Voedselbos. Hierover zijn contacten geweest met dhr. Verbeek. Daphne geeft 

aan dat er een ander optie is voor voedselbos; 

• Daphne geeft aan de bouw van ’s Heeren Loo 1 bouwlaag betreft. De bouw 

van Zorgstroom 2 bouwlagen met kap, sociale huur 1 bouwlaag met kap. 

• Daphne geeft aan dat er nu geïnventariseerd gaat worden voor 

projectontwikkelaar/aannemer en Zeeuwland. 

 

6. Speelvoorzieningen 

Manon heeft contact gehad met Jeroen Burgs wat betreft de speelvoorzieningen in 

ons dorp. Jeroen geeft aan dat het de bedoeling is van 4 speelvoorzieningen naar 

3 te gaan. Met een upgrade voor overige locaties. Als dorpsraad zien we 



speelvoorzieningen achteruit hollen, dit willen we voorkomen. We pleiten ervoor 

speeltuintjes in Bisschopstraat en Gargonstraat te behouden, Noordweg 

omvormen tot speelveld, mits de andere speeltuintjes een upgrade krijgen. Ook 

ligt er nog een plan voor een natuurspeeltuin in gebied Zandput, maar het is eerst 

de vraag hoe verder met ontwikkeling Zandput gebied. Als dorpsraad vinden wij 

het belangrijk dat er op een natuurlijke, avontuurlijke en uitdagende manier 

gespeeld kan worden. Er wordt brief geschreven naar de gemeente met 

bovenstaande aandachtspunten. 

 

7. RO-zaken 

• Omvormen groen: gras omvormen voor rozen, wordt meengenomen door 

gemeente. 

• Fietsronde: er is een fietsronde geweest door Serooskerke betreft het 

groen. Het idee was dat dit op initiatief van de gemeente was. Dit blijkt 

echter door particulier geregeld te zijn, Planterra. Zij komen met 

slotanalyse en advies. 

• Staat onderhoud Noordweg is slecht er moet onderhoud gepleegd worden. 

Wij nemen dit mee naar het overleg met de Gemeente. 

• Fietsers op voetpad Wilgenhoekweg: wordt meengenomen naar overleg 

met de Gemeente. 

• Uitzending Omroep Zeeland over gevaarlijke kruising 

Hondegemsweg/Zompe. Met medewerking van Willem den Herder, 

donderdag 8 september om 17.30. 

 

 

8. Waker en website 

• Website: het idee is om de website van Serooskerke Walcheren en de 

dorpsraad samen te voegen. 

• Waker: kan bezorgd worden 25/26 september. 

 

9. Rondvraag 

Mededeling betreft actie duofiets door Jacobine. 

Actie samen voor de buurt start 21 september in samenwerking met de 

Regiobank. Mooie bedragen zijn opgehaald op de Stroskerkese dag. Ook de 

gemeente heeft een toezegging gedaan, waar we ontzettend blij mee zijn. 

 

10. Sluiting 

Jan sluit de vergadering, met dank ook aan Bert Tuk onze nieuwe kernwethouder 

voor zijn aanwezigheid. Volgende vergadering 19 oktober om 19.30 Zandput. 

 

 


