
 
 
Notulen dorpsraadvergadering 26 januari 2022 19.30 uur online via Teams 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Pieter Wisse (wethouder), Niels de Sligte (SGP), Meta 
Vrijhoef (Woongaard/PVDA Groenlinks), Daphne Haaze (gemeente Veere), Robbie Holmes, Leander 
Osté, Yvonne Bruins, Sander Lobbezoo, Manon Kluijfhout en Jacobine Vader. 
Afwezig: Izaäk Geschiere, René Ouwerkerk en Anneke Brouwer 

 
 

1. Opening 

Jan heet iedereen welkom 
 
2. Vaststellen agenda 

Robbie brengt punt Carbidschieten tijdens jaarwisseling in.  
 
3. Notulen vorige vergadering 22 december 2021 

Notulen ongewijzigd vastgesteld.  
Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering: 

• Robbie gaat in gesprek over de rotondes op de n57; 

• Daphne geeft aan dat er inderdaad een plan ligt voor Tiny Houses in Serooskerke, 
maar dat dit geen realistisch plan is. 
 

4. Carbidschieten 
Robbie geeft aan dat er veel bewoners, met name hondenbezitters, De Zandput geen 
geschikte plaats vinden om Carbid te schieten tijdens de jaarwisseling. In het park 
leven veel dieren en wandelen veel hondenbezitters die hier ernstige hinder van 
ondervinden. Deze mening wordt gedeeld, anderzijds is er ook een behoorlijk deel 
van het dorp die hier veel plezier aan beleeft. Robbie gaat in gesprek met de 
gemeente om te kijken of er volgend jaar wellicht een andere meer geschikte plaats 
gevonden kan worden. 

 
5. Ingekomen stukken en mededelingen  

• Antwoord Gemeente inzake Zandput exploitatie 
T.K.A. 

• Kerstgroet gemeente 
T.K.A. 

• VVD vanuit de fractie 20 december 
T.K.A. 

• Nieuwjaarswens Brandspuithuis 



T.K.A 

• Kerstwens VVD 
T.K.A 

• Gemeente inzake woonvisie 
Jacobine Praat ons bij over de woonvisie. De eerste bijeenkomst was een aftrap 
sessie. Weinig nieuws onder de zon. De komende maanden wil de werkgroep vanuit 
de gemeente met de verschillende kernen om tafel. Dit zal plaatsvinden tussen nu en 
mei waarbij  Serooskerke vroeg in de planning staat. 

• VVD plannen 2022 
T.K.A. 

• Dorpsraad Grijpskerke inzake bijeenkomst 
T.K.A 
 

6. Overleg Verenigingen 
Geen bijzonderheden uit het overleg met de verenigingen 

 
7. Werkgroep duurzaamheid 

Geen update i.v.m. afwezigheid Izaäk 
 

8. Verkiezingsbijeenkomst 8 maart 
Deze gaat door en vindt plaats in de kerk. Jan zal actief mensen persoonlijk gaan 
uitnodigen 

 
9. Dorpsplan Serooskerke etc.,  

a. Overleg met de school 
Het overleg heeft plaatsgevonden maandag 24 januari. School geeft aan met 
name communicatie te missen vanuit de gemeente. Ze willen graag met 
betrokken partijen gezamenlijk om tafel. Ze hebben nog geen streep gezet 
door de nieuwbouw, maar zitten met veel vragen. Afgesproken elkaar op de 
hoogte te houden en bij de gemeente aan te dringen op een gezamenlijk 
overleg met betrokken partijen. 

b. Serooskerke Oost stand van zaken  
Geen nieuwe zaken te melden 

 
c. Stand van zaken renovatie Zwembad 

Er wordt inmiddels al opgebouwd bij het zwembad. De planning loopt nu 1 
week uit, deze marge is er. Het lijkt erop dat ze het gaan halen, mits de chips 
op tijd geleverd kunnen worden. 
 

10. RO-zaken  

• Bus overleg: Er is inmiddels een reële kans dat er toch een bus keerpunt 
komt voor het einde van het jaar. Er staat een vervolgoverleg gepland 
waarin partijen de knoop zullen doorhakken. 

 
11. Waker en Website 

Izaäk data doorgeven wanneer copy voor de Waker aangeleverd dient te zijn aan 
Daphne 

 
12. Rondvraag 

QR-bordjes worden besteld en betaalt. 

 


