
 
 
Notulen dorpsraadvergadering 3 februari 2021 Online via Skype 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Robbie Holmes (penningmeester), Sander Lobbezoo 
(secretaris), Hedy van Straten, Izaäk Geschiere, Manon Kluijfhout, Lianne de Later, Anneke 
Brouwer, Jacobine Vader. Pieter Wisse (wethouder), Daphne Haaze (MFA) René Ouwerkerk 
(Welzijn Veere), Niels de Sligte (SGP), Nanda van den Berg (VVD), Joris Hoogwerf, Elise 
Fanchamps (toegang WMO-Jeugd). 
 
1. Opening 

Jan opent de online vergadering. 
 

2. Vaststellen Agenda. 

Toegevoegd wordt de kennismaking met de Toegang WMO-Jeugd door Joris Hoogwerf 
en collega Elise Fanchamps, consulent. 

 
3. Notulen vorige vergadering 

Reactie inzake Welgelegen is ontvangen. Afvalbak zal niet geplaatst worden. Voor het 
overige wordt niet echt ingegaan op onze vragen. Wel is duidelijk wat nu openbaar is. 
Beheerplan contact met Johanna moet nog een vervolg krijgen. 
Paden Welgelegen zijn weer mooi hersteld. Fijn dat dit zo snel geregeld is. 
 

4. Ingekomen stukken. 

 Mail inzake Oostkapelseweg parkeren. De vraag is hoe de dorpsraad erin staat 

om te parkeren op de weg om zo de snelheid te verminderen. De voor-en 

nadelen worden besproken wat betreft parkeren op de weg en op de nu 

bestaande parkeerplekken. Er is voor beide opties wat te zeggen. In de Waker 

en evt. de Kleine Waker gaan we melden dat de optie van parkeren op de weg 

mogelijk is maar dat dit vrij is aan de bewoners zelf. 

 Mail overleg dorpsraden. Tkg 

 Mail Johan G inzake gevolgen corona en reacties hierop, is beantwoord. 

 Kerstgroet Het Oude Brandspuithuis. Tkg. 

 Mail De Zorgtafel inzake Waker. Toestemming voor gebruik is gegeven. 

 Mail afsluiting N57. Tkg. 

 Mail Johanna inzake afval ect. In de vijver Welgelegen. N.a.v. onderhoud 

vijver in park Welgelegen. Er zijn takken in het water gegooid. Besproken 

wordt of we hierop actie moeten ondernemen. Of we evt. op 22 maart 

moeten meedoen aan de actie Nederland Schoon. Geen definitief besluit 

genomen. Wordt ook doorgegeven aan gemeente. 



 
5. Kennismaking Toegang WMO-Jeugd. 

Elise geeft samen met haar collega Joris uitleg over de werkzaamheden van de WMO en 
Jeugd. 
De WMO wil zorgen dat burgers mee kunnen in de maatschappij. Zij willen meedenken 
en ondersteuning bieden bij b.v. woningaanpassing, taxivervoer, huishoudelijke hulp enz. 
van belang is dat er eerst gekeken wordt naar eigen oplossingen in het netwerk. Er wordt 
niet alleen inzet van diensten verleend maar ook adviezen gegeven. Zie voor verdere 
informatie de website: www.veere.nl/toegang-wmo-en-jeugdwet of telefonisch te 
bereiken 0118-555444. 

 
6. Overlast jongeren. 

Er is melding gemaakt van schade aan auto’s, zoals een spiegel van auto, rondhangen om 
2.00 in de nacht, lawaai en rommel achterlaten in praathuisje op het Muntplein. 
Afgesproken is de klachten direct te melden bij de politie, zodat er een dossier 
opgebouwd kan worden en zo ook het probleem aangepakt kan worden. 
Welzijnsmedewerker is beschikbaar voor de jongeren. Ook worden er activiteiten 
georganiseerd, zoals bootcamp, buiten voor de jeugd van 13 tot 17 jaar. De animo is niet 
groot. Geprobeerd wordt de activiteiten nogmaals via de media te delen om meer 
deelnemers te krijgen. Nieuwe activiteiten staan op de planning voor jongeren bij 
Welzijn Veere. 

 
7. Stand van zaken bloembakken.  

Wordt vervolgd op nader moment. 
 

8. Dorpsplan Serooskerke. 

Het dorpsplan wordt geactualiseerd door verschillende dorpsraadleden, dit wordt 
binnenkort afgerond en bijgewerkt op de website en naar de gemeente gestuurd. 
Daphne Haaze is aanwezig en informeert ons over projectplan Oost. De 
intentieovereenkomst zal in mei klaar zijn, hierin worden principe afspraken gemaakt 
met betrokken partijen en daarmee wordt richting gegeven aan de inrichting van het 
plan. 
Zo het er nu voor staat wil ’s Heeren Loo 64 wooneenheden voor mensen met een lichte 
beperking en Emergis 24 wooneenheden, dat komt op 96 eenheden, plus 20 woningen, 
die bestempeld worden als levensloopbestendige woningen. ’s Heeren Loo wil het dorp 
betrekken bij hun plannen. 
De school en kinderopvang komen onder één dak. Er is expertise nodig voor de indeling 
van Oost. Het gebied kent veel uitdagingen in het kader van geluid, licht en 
verkeersstromen. Verder hebben betrokken partijen specifieke eisen. 
Er zijn 2 varianten voor het stedenbouwkundig plan waar ze nu mee bezig zijn, deze 
varianten wil Daphne in maart aan betrokken partijen presenteren en ook tijdens de 
dorpsraadvergadering. 
Wat betreft het Zandput gebied, hiervoor wordt een aanbesteding gedaan voor 
renovatie zwembad. 
Graag willen wij als dorpsraad voor de intentieovereenkomst en voor de 
presentatiebijeenkomst in maart een gesprek met de gemeente, dit wordt gerealiseerd 

http://www.veere.nl/toegang-wmo-en-jeugdwet


in maart. Als dorpsraad willen we dat het plan breed gedragen wordt daarom willen we 
dat het dorpsplan meegenomen wordt in de ontwikkeling van Oost en Zandputgebied. 
Als dorpsraad maken wij ons zorgen over de bouw van de 20 levensloopbestendige 
woningen. Graag zien wij een variatie in de bouw van deze woningen. Manon geeft aan 
dat de doorstromer in de knel komt omdat er geen doorschuif effect is, nu trekken veel 
mensen naar andere plaatsen terwijl deze mensen hier graag blijven wonen. Verder zien 
wij dat een groot deel van het aanbod ingevuld wordt door mensen van buiten het dorp 
waardoor dorpsbewoners onvoldoende aan bod komen.  
Aan de orde komt dat in het plan voldoende ruimte moet overblijven voor meer 
woningen omdat anders er geen groei voor het dorp meer mogelijk zal zijn met alle 
gevolgen van dien voor de voorzieningen.  
Project Woongaard is een heel mooi project maar biedt geen mogelijkheden voor de 
traditionele inwoner van ons dorp. Dit project trekt met name mensen van buiten het 
dorp aan. 
Wij allen van de dorpsraad delen deze ernstige zorg.  
Pieter Wisse geeft aan dat het plan breed gedragen moet worden maar de 
gemeenteraad uiteindelijk beslist. 
 
Daphne geeft aan dat ze de vraag naar diversiteit in woningen mee zal nemen. 

 
9. RO-zaken 

 Dorpsschouw. Hiervoor wordt een afspraak gepland. 

 Wateroverlast hoek Ds. Van Wouwestraat en Wilgenhoekweg. Wordt nogmaals 

doorgegeven aan de gemeente. 

 Wateroverlast in het tunneltje nabij N57. Zal gemeld worden bij Rijkswaterstaat. 

 Toestemming voor plaatsing van een bank bij de Herdershof, Jacobine zal Ronald 

bericht hierover sturen zodat vergunning geregeld kan worden. 

 
10. Waker en Website. 

 Waker zal in april verschijnen. 

 Website, Office pakket is aangevraagd en geregistreerd. 

 
11. Jaarvergadering  

In volgende vergadering nogmaals bespreken. Dan bepalen of wij uitstellen tot september. 
 
12. Rondvraag. 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
13. Sluiting. 

Jan sluit de vergadering. De volgende vergadering wordt verzet naar 24 maart, dit omdat er 
op 17 maart verkiezingen zijn. 
 


