
 
 
Verslag van de bestuursvergadering van 3 juni 2020 via Skype. 
 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker, Izaäk Geschiere, Jacobine Vader, Manon Kluijfhout, Lianne de 
Later, Anneke Brouwer, Sander Lobbezoo, Hedy van Straten( notulen), Marcel van der 
Bosse, Ronald Daniëlse, Pieter Wisse. 
 
Afmelding ontvangen: Robbie Holmes. 
 
1. Opening 
Jan opent de vergadering nadat iedereen is ingelogd.  

 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Notulen vorige vergadering 22 april 2020:  
Er is één tekstuele aanpassing op de notulen.  
Hierna worden de notulen vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden) 
 

• Mail inzake onderhoudswerkzaamheden begraafplaats, t.k.g. 

• Mail inzake kernwethouders, t.k.g 

• Mail inzake energie transitie:  
Izaäk stelt voor een projectgroepje te maken die dit oppakt, we besluiten via 
een oproep op Facebook en in de Waker te vragen wie dit op zich wil nemen. 
Er lopen al projecten in andere dorpen. 

• Mail inzake ZVKK, t.k.g. 

• Mail inzake afsluiting N57, t.k.g. 

• Mail inzake stickers borden: 

• Mail inzake borden, Sander meldt dat dit stilligt, omdat Orionis nog niet werkt. 
Izaäk zal verkeerde sticker van de borden verwijderen. 

• Mail over luizenoverlast in bomen Gargonstraat: 
We besluiten dat we het verzoek de bomen te rooien niet ondersteunen, maar 
we willen wel dat de gemeente er alles aan doet om de luizen te bestrijden. 
(zoals lieveheersbeestjes inzetten) Jan zal de mail beantwoorden.  

 
5. Dorpsplan Serooskerke etc. 

• Overleg 2 juni inzake sociale woningen, 
Communicatiefout over de datum, vindt nu plaats op 10 juni: Izaäk, Jacobine en 
Lianne gaan. 
Woningen Noordhoutstraat worden afgebroken, voor alternatieve bewoning. Creatief 
hier naar kijken, brainstormen. Dorpsraad wil woningen voor starters en senioren in 
combinatie met huidige bewoners. Kan Zeeuwland een plan maken voor starters? 
Pieter Wisse merkt op dat uit onderzoek bleek dat er vooral levensloopbestendige 
woningen nodig zijn voor alle bouwmogelijkheden in de dorpen. 



Manon: meer doorstroming en diversiteit is beter. 
Wat is het beleid van de woningbouwvereniging? 
  
Jacobine: wil inbrengen dat er een bankje moet komen. 
  

 
6. Waker en Website 

Het was weer een prachtig nummer.  
Tel. van Sander moet nog wel aangepast worden. 
 

7. Ledenvergadering 30 juni 
We besluiten na enig overleg de jaarvergadering via Skype te doen. Jan regelt het. 

 
8. Rondvraag 

Jacobine stelt voor een afscheidscadeau aan het huisartsen echtpaar Ubels-Helmes 
te geven. Hedy zorgt voor bloemen. 
Izaäk: de kerk is verkocht aan gemeente Kruispunt. Onder meer zal dit aan de orde 
komen tijdens de afspraak op 15 juli met de gemeente over. 
Hedy meldt de toegenomen overlast in het park door zwerfvuil omdat de afvalbakken 
verwijderd zijn. 
Robbie, via mail: kascontrole is op 8 juni. 
 
 

 
 
 

 


