
 

 

Notulen dorpsraadvergadering woensdag 22 december 2021 19.30 via Teams. 

Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Pieter Wisse (wethouder), Niels de Sligte (SGP), René 

Ouwerkerk (Welzijn Veere), Daphne Haaze (gemeente Veere), Robbie Holmes, Leander Osté, 

Yvonne Bruins, Sander Lobbezoo, Izaäk Geschiere, Anneke Brouwer en Jacobine Vader. 

Met kennisgeving afwezig Manon Kluijfhout. 

 

1. Opening 

Jan heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

Het punt Serooskerke Oost gaat van de agenda. 

 

3. Notulen vorige vergadering 10 november 

• Kascontrole is geregeld 

• Rijkswaterstaat wordt opgepakt door Robbie 

• Contactpersoon verenigingen, Lianne de Later wordt vervangen door Leander 

Osté. 

 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

• VVD inzake motie van wantrouwen, t.k.a. 

• Gemeente inzake zonnebeleid, t.k.a. 

• Gemeente inzake openbare verlichting, t.k.a. 

• VVD inzake parkeerbeleid, t.k.a. 

• Gemeente inzake exploitatie Zandput, de nieuwe exploitant krijg een 

éénjarige overeenkomst, op basis van evaluatie wordt besloten of er wordt 

doorgegaan. Dorpsraad gaat naar aanleiding hiervan reageren met de vraag of 

de Zandput in de toekomst eigendom blijft van de gemeente. 

• Gemeente uitnodiging informatiebijeenkomst Oost, dorpsraad was aanwezig. 

• ZVK openbaar vervoer uitnodiging, t.k.a. 

• Gemeente bestemmingplan, t.k.a. 

• Griffie verkiezingsbijeenkomst, de dorpsraad organiseert een 

verkiezingsbijeenkomst in de Zandput, datum is gewijzigd naar 8 maart i.v.m. 

biddag. 

• Stadraad Veere, t.k.a. 

 

5. Dorpsplan Serooskerke 



• Stand van zaken renovatie zwembad. Tot nu toe verloopt renovatie volgens 

plan. 

• Werkgroep duurzaamheid. De aanvraag subsidie postcoderoos is verstuurd. 

De werkgroep gaat nu met isolatie aan de slag, Nationale Isolatie subsidie, 

met medewerking van Mark Minderhoud 

• Natuurspeeltuin, gemeente verleend vooralsnog geen medewerking omdat er 

een ander initiatief is en omdat nog niet duidelijk is hoe het perceel ingevuld 

gaat worden. 

• Tiny Houses. In een eerdere vergadering is er gesproken over het plaatsen van 

Tiny Houses, op de grond tussen firma Stouten en OOS, door Ad Maris. Er was 

toen een conceptplan, febr. 2021. Daphne neemt dit mee naar de gemeente 

om te vragen wat de stand van zaken is. 

 

6. RO zaken 

• Pinbox Zandput. 24 december eindigt bezwaar omgevingsvergunning. 

Werkzaamheden beginnen 7 februari. 17 februari kan de Pinbox in gebruik 

worden genomen. 

 

7. Waker en website 

Waker verschijnt in april voor de jaarvergadering. 

 

8. Rondvraag 

 

9. Sluiting 

Jan bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 


