
 
 
Notulen dorpsraadvergadering 24 maart 2021 Online via Skype 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Robbie Holmes (penningmeester), Sander 

Lobbezoo (secretaris), Hedy van Straten, Izaäk Geschiere, Lianne de Later, Jacobine Vader. 
Pieter Wisse (wethouder), Daphne Haaze (MFA) René Ouwerkerk (Welzijn Veere), Ronald 
Danielse (Gemeente Veere) 

 
1. Opening 

Jan opent de online vergadering. 

 
2. Vaststellen Agenda. 

 
3. Notulen vorige vergadering 

• Er is een werkgroep duurzaamheid Serooskerke gevormd in het kader van de 

energietransitie. Deze werkgroep bestaat uit: Izaäk Geschiere, Willem den 

Herder, Jasper Pouwelse en Bert van Halderen. 

• Er is minder overlast ervaren van jongeren de afgelopen weken. René en Izaäk 

geven aan dat er contact is geweest met de jongeren. Er zal ook een interview 

komen in de Waker. Jacobine geeft aan dat zij ook gehoord heeft dat het weer 

iets rustiger is in de betreffende groep. 

 
4. Ingekomen stukken. 

• Mail ZVKK inzake Vacature bestuurssecretaris / projectleider LVKK; ter kennisgeving 

• Mail ZVKK inventarisatie garagehouders; ter kennisgeving 
• Mail ZVKK inzake VSB fonds coronaspreekuur; ter kennisgeving 
• Mail ZVKK inzake WBTR; Sander pakt dit op 
• Mail inzake ZVKK Dorpen voor morgen; ter kennisgeving, hier zal de werkgroep   
             energietransitie naar kijken 
• Mail Stadsheraut maart 2021; ter kennisgeving 
• Mail inzake artikel Woongaard voor Waker (Nadia Berkelder). Izaäk en/of Bert pakken 

dit op 
• Mail inzake activiteiten Park Welgelegen, ; ter kennisgeving 
• Mails Nationaal comité 4 en 5 mei; komt op de site 
• Mail Max van der Heijden inzake afstudeeropdracht; Jan belt Max 
• Mail Grote clubactie; ter kennisgeving 
• Mail Laadpaal; Hierover is voldoende contact geweest met de gemeente, deze zal    
             worden geplaatst in de poortstraat op verzoek van bewoner. 
• Mail evaluatie jaarwisseling; ter kennisgeving, jammer dat er toch weer schade is 

geweest. 
• Mail Stroskerksedag 2021; Hier zal de dorpsraad ook weer vertegenwoordigd zijn. 

 
 



5. Werkgroep duurzaamheid 
Inzake de energie transitie hebben ze in Oostkapelle al een werkgroep welke enige tijd 
aan de slag is en waar ze een aantal zaken reeds hebben opgepakt. Izaäk zal navraag 
doen bij de Kam uit Oostkapelle hoe zij de zaken hebben aangepakt. 
 

6. Dorpsplan Serooskerke etc.,  
a. Dorpsplan is geactualiseerd, deze staat op de site en kan door een ieder 

ingezien worden. Jan zal een hardcopy versturen naar de gemeente 
b. Presentatie Serooskerke Oost 10 maart. Dit was een goede bijeenkomst. Een 

ieder heeft er een goedgevoel aan over gehouden. Standpunt van de 
dorpsraad zal door Jan schriftelijk worden doorgegeven aan de gemeente. 
Gezien de verkeersveiligheid, de mogelijkheden om de ruimtes 
multidisciplinair in te zetten en de te verwachten mindere overlast voor 
bewoners heeft scenario 1 onze voorkeur. Wel pleiten we voor minder 
oppervlak voor zorgwoningen en hier ruimte te laten voor eventuele 
woningbouw in de toekomst. 

c. Stand van zaken renovatie . 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 horeca functie te kunnen gebruiken bij het 
zwembad. Vanuit de dorpsraad is er aandacht gevraagd voor de gewenste 
natuurspeeltuin en nadrukkelijk het verzoek neergelegd of hier ook al een 
start mee gemaakt kan worden bij de renovatie van het zwembad. 

 
7. RO-zaken  

a. Dorpsschouw; Gemeente is gemaild voor een afspraak 
b. Stand van zaken bloembakken. Hedy neemt contact op met de gemeente. 

Voorstel is om kosten 50/50 te verdelen 
 

8. Waker en Website 
Er is weer een leuke waker ontstaan welke ca 2 weken na Pasen uit zal komen en 
kan worden rondgebracht. Robbie heeft nog geen tijd gehad om het Microsoft Office 
pakket verder uit te zoeken. 

 
9. Jaarvergadering, Gezien de nog altijd geldende coronamaatregelen hebben we als 

dorpsraad besloten de jaarvergadering te verplaatsen naar 29 september ervan 
uitgaande dat het dan weer mogelijk is om een fysieke bijeenkomst te organiseren. 
 

10. Rondvraag 
 

11. Sluiting. 
Jan sluit de vergadering. De volgende vergadering zal 12 mei zijn. 

 


