Notulen dorpsraadvergadering 15 september 2021 19.30 uur Zandput
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Sander Lobbezoo (secretaris), Izaäk Geschiere,
Manon Kluijfhout, Lianne de Later, Jacobine Vader. Pieter Wisse (wethouder), Daphne
Haaze (MFA), Niels te Sligte (SGP/CU), Paul Barendrecht (VVD), Harm Verbeek
(Woongaard).

1. Opening
Jan opent de online vergadering.

2. Vaststellen Agenda.
3. Ontwikkelingen Serooskerke Oost en renovatie Zwembad, Woongaard.
•

•

•
•

Daphne ligt proces Serooskerke Oost toe. Er wordt hard gewerkt achter de
schermen, maar dit is aan de voorkant nog niet zichtbaar. Ze verwachten tijden
de ledenvergadering in ieder geval het dorp mee te nemen in het proces en de
plannen tot nu toe. Waar komen de woningen, school, zorgwoningen etc.
Renovatie Zwembad gaat binnenkort van start., Zaterdag 18 september gaat het
zwembad dicht en wordt er begonnen met opruimen. Ook de renovatie van het
zwembad zal op de ledenvergadering aan bod komen.
De Woongaard zal ook tijdens de ledenvergadering een stukje presenteren over
de Woongaard, de voortgang en het idee.
Daphne geeft aan dat Jan Breedijk heeft aangegeven volgend jaar te stoppen
met de exploitatie van de Zandput. De gemeente is nu opzoek naar een nieuwe
exploitant of aantal exploitanten (vereniging etc.)

•

Notulen vorige vergadering

•

Werkgroep duurzaamheid Serooskerke heeft een enquête opgesteld en deze is in
te vullen. Tevens is er een partij gevonden voor een postcode roos,
zonnepanelen zouden geplaatst kunnen worden op dak manege Veerse Ruiters.
Dorpsschouw staat gepland voor woensdag 23 september, Jan, Jacobine en
Sander sluiten aan.
Over betaalbaar wonen is momenteel niets nieuws te melden.
Eindelijk reactie en een toezegging vanuit Rijkswaterstaat dat er een oplossing
komt voor de parallelweg N57. De planning is dat dit eind 2021 begin 2022 wordt
opgepakt en opgelost.
Rondzwervend afval in het park lijkt de laatste tijd meer incidenteel, dan
structureel. Voor nu geen extra actie.

•
•
•

•

4. Ingekomen stukken.
• Mail inzake Stroskerkse dag (tkn)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mail inzake puin N57 (Toegezegd dat dit wordt opgepakt eind 2021 begin
2022)
ZVK inzake apotheekhoudende huisartsen (tkn)
Sloop woningen Noordhoutstraat (Zijn reeds gesloopt)
Marco Melis inzake riool Woongaard (tkn)
Drempels Oostkapelseweg Er is een nieuwe verkeersambtenaar, we gaan
nogmaals proberen om het gesprek aan te gaan inzake overlast (geluid en
snelheid Oostkapelseweg)
Tekstbomen Walcheren (tkn, Izaäk kijkt dit even na of dit past in de Waker)
Mail inzake agenderen vergadering op de website (meer mensen zouden
toegang moeten hebben tot site om zo sneller te kunnen actualiseren)
Afval park (lijkt momenteel meer incidenteel te zijn)
Groen Serooskerke (Pieter Wisse geeft aan dit te onderzoeken zeker in
samenwerking met bewoners initiatief Wilgenlaan)
Subsidie aanpassingen woningen (tkn)
Maaien Boomgaard (wordt gedaan, ook niet te veel maaien i.v.m. insecten)
Betaalbare woningen (geen nieuws)
Filmpje zwembad (leuk filmpje, wordt ook getoond op ledenvergadering)
Kern met pit (tkn)
Stadsraad (tkn)

5. Werkgroep duurzaamheid
Izaäk geeft aan een leuke groep bij elkaar te hebben. Ze zijn druk bezig met uitzoeken
van zaken. De enquête is uitgezet in het dorp, resultaten zullen nog niet bekend zijn op
de ledenvergadering. Ook zijn ze bezig met het uitzoeken van de mogelijkheden voor
een postcode roos. Hier zijn ze druk mee en boren verschillende bronnen hiervoor aan.
6. Dorpsplan Serooskerke etc.,
a. Gemeente zal de voortgang presenteren op de Jaarvergadering op 29
september en ook vragen hierover beantwoorden. Nog niet alles is tot in detail
uitgewerkt.
b. Stand van zaken renovatie zwembad. De renovatie van het zwembad zal
direct starten na het huidige seizoen. Voor wat betreft renovatie of nieuwbouw
van een dorpshuis zijn nog geen plannen en deze zullen pas is fase 2 aan de
orde komen. Wel zal er rekening worden gehouden met de mogelijkheid om
bij eventuele nieuwbouw de horecafunctie te kunnen gebruiken bij het
zwembad. Ook dit zal gepresenteerd worden op de jaarvergadering.
c. Ze zijn begonnen met het de aanleg van riolering etc. naar de Woongaard. Er
zal tijdens de jaarvergadering meer verteld worden over de plannen etc. van
de Woongaard.
d. Afgesproken om het plan van de natuurspeeltuin in de Zandput weer op te
pakken en kijken naar de mogelijkheden om hier een start mee te maken,
rekening houdend met de verschillende scenario’s
7. RO-zaken
a. Dorpsschouw; is gepland

8. Waker en Website
Er is weer een leuke waker ontstaan welke volgende week uit zal komen en kan
worden rondgebracht. Robbie is afwezig i.v.m. vakantie, dus geen nieuws over de
website.
9. Jaarvergadering, Vanaf 25 september wordt de 1,5 meter regel losgelaten. De
jaarvergadering zal fysiek gehouden worden in de Zandput. Voor toegang zal wel de
Corona check van toepassing zijn aangezien de horeca geopend is en ook de wens
vanuit de gemeente er is deze maatregel te handhaven. We zullen als dorpsraad zelf
zorgen voor de check bij binnenkomst.
10. Rondvraag
11. Sluiting.
Jan sluit de vergadering. De volgende vergadering is de jaarvergadering op 29
september.

