
 
 
Verslag van de bestuursvergadering van 22 april 2020 
 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker, Izaäk Geschiere, Robbie Holmes, Jacobine Vader, Manon 
Kluijfhout, Lianne de Later, Anneke Brouwer , Sander Lobbezoo, Hedy van Straten, Marcel 
van der Bosse, Marin van den Berge, Ronald Daniëlse, Petra Coppoolse, Carin van de Velde, 
Theo Geschiere, Pieter Wisse 
 
Afmelding ontvangen: René Ouwerkerk, Willem den Herder.  
 
1. Opening 
Jan opent de vergadering en geeft Pieter Wisse de gelegenheid om zichzelf kort voor te 
stellen als de nieuwe kernwethouder voor Serooskerke . 

 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Notulen vorige vergadering 11 maart 2020:  
Er is één tekstuele aanpassing op de notulen. Hierna worden de notulen vastgesteld. 
 
Jan zal een mailtje sturen aan de gemeente om navraag te doen over het bankje dat bij het 
Herdershofje geplaatst zou worden. 
 
De planning van woongemeenschap De Woongaard is gewijzigd. 
 
4. Dorpsplan Serooskerke etc. 

 Overleg met B&W 21-4: Constructief gesprek. 

 Inhoud van het gesprek was: Hoe gaan we met elkaar om? Positieve vooruitgang. 

 Maatschappelijk Vastgoed: Intentie is er bij B&W om het programma volle 
doorgang te laten vinden. Er zal een nieuw overleg worden gepland met de 
gemeente om hierover bijgepraat te worden. 

 OOS International heeft zich teruggetrokken uit het plan om de kerk te exploiteren 
als dorpshuis en de kerk te koop aangeboden aan het Kruispunt. 

 College heeft het standpunt om alles te willen realiseren, dus ook een 
gemeenschapsruimte 

 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Mail inzake Fiets/wandelpad Park Welgelegen; heeft Sander beantwoord. 

 Brief aan werkgroepleden april inzake maatschappelijk vastgoed; ter 
kennisgeving 

 Mail Grote Clubactie; doen we niet aan mee 

 Mail inzake comité 4 en 5 mei; ter kennisgeving 

 Mail RaboClubsupport; zullen we ook dit jaar weer aan meedoen 
 
 
 



6. RO-zaken 

 We hebben mail gehad van Zeeuwland waarin zij aangeven zij zich baseren op het 
RIGO onderzoek uit 2018 en ze verwijzen ons naar overleg met de gemeente in het 
kader van een woonvisie. Ons standpunt is dat er ontwikkeld dient te worden in een 
combinatie tussen levensbestendige woningen en jongerenwoningen. Dit voor zowel 
Serooskerke-Oost als voor de Poortstraat/Noordhoutstraat. 

 Pieter Wisse geeft aan dat het bijzondere tijden zijn met grote effecten. Voor de 
gemeente is de volksgezondheid op dit moment top prioriteit en op de 2e plaats komt 
de economie. 

 Het hondenuitlaat terrein wordt besproken. Robbie, Manon en Sander zijn polshoogte 
wezen nemen. Ondernemer heeft goede intenties en wil zijn terrein ook verder 
verfraaien met groen. Echter zal hij hiervoor weer eerst moeten sparen. Jan wijst 
erop dat zijn keet niet conform de tekeningen is. Hij zal net als andere omwonenden 
bezwaar maken bij de gemeente. Carin vd Velde van de Veerse Ruiters is ook 
aanwezig en geeft aan dat er geen overleg is geweest met hen, dit is anders dan de 
ondernemer ons heeft verteld. Ze zijn niet blij met de komst van een hondenterrein, 
gezien de activiteiten die zij op het naastgelegen terrein hebben met paarden. Ze 
zullen echter geen bezwaar indienen. Wij zullen als dorpsraad ook geen bezwaar 
indienen. Een ieder kan bezwaar maken op eigen titel. 

 Openbaar groen is weggehaald. Volgend jaar zullen we het verzoek doen op de 
plantenbakken bij de kerk terug te laten plaatsen en zullen wij zelf voorzien in het 
groen. Hedy zal een prijsopgave doen voor verzorging van de plantenbakken. 

 Er is op 21 april overleg geweest met Pieter Wisse en Chris Maas, aanleiding was de 
bus route. Waarbij de eerdere toezegging is teruggedraaid. Pieter geeft aan dat het 
nieuwe college graag de bussen in de dorpen houdt en geeft aan dat het verleggen 
van de bus route nu mogelijkheden afsluit voor de toekomst. En hij wil die eerst 
onderzoeken. Daarnaast is de nieuwe halte met keerpunt een behoorlijke kostenpost. 
De denkrichting is nu om met kleinere bussen te gaan rijden, mede gezien de 
bezettingsgraad zodat de overlast afneemt. Jan zal de heer Zwemer en Vogelenzang 
mailen. De overige communicatie verloopt via de Waker. Jan zal een tekst opstellen. 

 
 

7. Jaarvergadering 
Tijdens de jaarvergadering van 30 juni, welke wellicht via Skype zal plaatsvinden, 
zullen we enkel de officiële stukken behandelen welke conform de statuten 
behandeld dienen te worden. We zullen later dit jaar, 23 september, een extra 
ledenvergadering inlassen waarin we het 2e deel zullen behandelen. Zoals het er nu 
naar uitziet zal dit gaan over de ontwikkelingen in Serooskerke mbt Serooskerke-
Oost en het maatschappelijk vastgoed. 

 
8. Waker en Website 

Inzendingen voor de Waker dienen voor 4 mei binnen te zijn. 
 

9. Rondvraag  
Hedy geeft aan dat het goed gaat met de bloembakken. Er hebben zich weer 3 
nieuwe bedrijven gemeld die willen sponsoren 

 
 
 


