
 
 
Notulen dorpsraadvergadering 10 november 2021 19.30 uur Zandput  
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Rene Ouwerkerk (Welzijn Veere), Daphne de Haeze 
(Gemeente Veere), Jacobine Vader, Leander Osté, Yvonne Bruins, Elma (Woongaard), Sander 
Lobbezoo, Manon Kluijfhout (notulist), Robbie Homes, Izaak Geschiere 
 

1. Opening 

Speciaal welkom aan de nieuwe leden Leander en Yvonne.  
 
2. Vaststellen agenda 

Geen aanvullingen.  
 
3. Notulen vorige vergadering 15 september 

Notulen ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen  
- Uitnodiging herdenkingsbijeenkomst 8 november 

Goede bijeenkomst, opkomst leek wel wat minder dan voorgaande jaren. Jan, Robbie 
en Manon waren aanwezig namens de Dorpsraad.  
 

- Verslag jaarvergadering 
Verslag wordt vastgesteld, omschrijving van aanwezigen wordt bijgesteld op verzoek 
van Izaak/Yvonne. Daphne geeft aan dat er inmiddels gesprekken gaande zijn met 
een potentiële tijdelijke beheerder voor de Zandput. Drempels komen we volgende 
vergadering op terug. Extra dispenser voor poepzakjes wordt geplaatst.  
 

- Wim van Haveren inzake QR bordjes 
René Ouwerkerk kent een potje voor projecten met als doel het stimuleren van 
bewegen in de buitenruimte. Robbie maakt een omschrijving van de benodigdheden 
om aanspraak te kunnen doen op dit potje en zal contact opnemen met Wim.   
 

- VVD vanuit de fractie 
Ter kennisgeving aangenomen. 
 

- Opening wereldwinkel 13 november 
Robbie regelt bloemen voor de opening. Jan en Robbie zullen aanwezig zijn. 
 
 



- Mail D 66 
Ter kennisgeving aangenomen.  
 

- Gemeente inzake naam De Woongaard 
Ter kennisgeving aangenomen. 
 

- Nieuwsbrief Hart voor Veere 
Ter kennisgeving aangenomen. 
 

- Dorpsraad Vrouwenpolder uitnodiging. 
Ter kennisgeving aangenomen. 
 
5. Terugblik jaarvergadering 29 september 
 
Goede opkomst, we gaan voor een volgende keer kijken hoe we mensen kunnen 
stimuleren punten vooraf aan te geven én tijdens de vergadering de route aangeven 
hoe ze punten kunnen aankaarten. Er is tijdens de jaarvergadering namelijk niet altijd 
ruimte om inhoudelijk op punten in te gaan die spontaan ter tafel komen.  
 
6.Dorpsplan Serooskerke etc., 
 
Jan stelt voor een verkiezingsdebat te organiseren vanuit de Dorpsraad met oog op de 
aankomende verkiezen. Hier wordt enthousiast op gereageerd en dit wordt verder 
uitgewerkt in het besloten deel van de vergadering. 
 Er lijkt minder aandacht te zijn voor diversiteit van groen in het dorp, Jan gaat dit 
aankaarten in aankomend gesprek met de gemeente. De rotonde bij de entree van 
het dorp (zijde N57) blijft een doorn in het oog: Robbie gaat nog eens aankaarten bij 
Rijkswaterstaat of zij open staan voor initiatieven ter verfraaiing.  
Daphne toont de beelden van de renovatie van het zwembad. De werkzaamheden  
moeten klaar zijn voor de start van het nieuwe seizoen. De aannemer geeft tot nu toe 
aan dat dit haalbaar is.  
Izaak geeft een update over de voortgang van de werkgroep duurzaamheid. De 
resultaten van de enquête zijn bekend. Opvallend is dat veel mensen aangeven 
elektrisch te willen gaan rijden, wellicht goed om te gaan kijken naar een plaats voor 
een snellader op het dorp. De Texaco wordt als logische locatie hiervoor geopperd. De 
werkgroep neemt dit punt mee. Er is veel interesse in de postcoderoos, uitvoering 
hiervan wordt nader onderzocht. 
Jan geeft aan dat de natuurspeeltuin in het eerstkomende overleg met de gemeente 
ter sprake zal worden gebracht. Eerste stap is nu om te kijken of we daadwerkelijk 
wat in het beoogde gebied (Zandput) kunnen gaan doen. Daphne geeft aan dat er 
voor het betreffende gebied ook gesprekken gaande zijn voor een ander (particulier) 
initiatief.  
 
7.RO-zaken  
 
Daphne toetst hoe wordt aangekeken tegen de Zandput als locatie voor een 
Geldmaat. Het gaat om de locatie waar eerder al een pinautomaat heeft gestaan. Dit 



lijkt inderdaad de beste locatie met oog op de eisen die aan de locatie worden gesteld 
door Geldmaat. Het vergunning traject moet nog wel doorlopen worden. T.z.t. zullen 
we op facebook aandacht besteden aan de plaatsing, Robbie pakt dit op.  
Daphne legt uit dat de bestemmingsplannen worden omgevormd tot één 
omgevingsplan. Er komen nog avonden om input te geven, uitnodiging volgt nog via 
Daphne.  
 
8. Waker en Website 
 
Izaak gaat kijken of we structureel de jeugd een plaats kunnen geven in de Waker, 
bijvoorbeeld via de basisschool.  
 
9. Rondvraag 
 
Jacobine geeft een update naar aanleiding van de recente bijeenkomst van het 
platform welzijn Veere. De wensboom komt er dit jaar niet, wel wordt opnieuw 
onderzocht of de duo-fiets er kan komen. Yvonne gaat de volgende keer mee naar het 
overleg van het platform met Jacobine. Leander pakt het notuleren van het overleg 
met de verenigingen over van Lianne.  
Manon informeert naar de ontwikkeling van het ledenaantal. Dit zit nog steeds in de 
stijgende lijn geeft Robbie aan, wij hebben nu bijna 400 leden en dat is een hoog 
percentage van de adressen. Tevens informeert zij naar de impact en inhoud van de 
gemeentelijke transitievisie warmte voor Serooskerke. Hier is nog weinig over bekend.  
De vergadering wordt gesloten met dank voor ieder zijn aanwezigheid.  

 


