
 
 
Notulen dorpsraadvergadering 6 juli 2022, 19.30u Zandput 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Robbie Holmes, Leander Osté, Yvonne Bruins, Sander 
Lobbezoo, Manon Kluijfhout, Izaäk Geschiere, Anneke Brouwer, Jacobine Vader, Willem den Herder, 
Jaap Kaland en Daphne Haaze (gemeente Veere). 
Afwezig:, René Ouwerkerk, Bert Tuk en Tim de Kraker 
 
 

1. Opening 

Jan heet iedereen welkom 
 
2. Vaststellen agenda 

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, Punt betreffende Duurzaam Serooskerke is reeds 
opgenomen in de agenda 
 
3. Notulen vorige vergadering 22 december 2021 

Notulen worden vastgesteld, inhoudelijk 2 opmerkingen. 
1. Notulen Pagina 1. 

Gargonstraat + Bisschopstraat Noordweg=Trapveldje 
2. Notulen pagina 2. 

Plan is basis voor gesprek met omwonenden 
 

Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering: 
• Daphne geeft aan dat het vinden van een ingang bij RWS inderdaad lastig is. Ze gaat hier 

mee verder 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden) 
 
• Gespreksverslag input nieuwe burgemeester 

Ter kennisgeving aangenomen  
• Stadsraad Veere 
• Ter kennisgeving aangenomen  
• Uitnodiging afscheidsreceptie 

Jan probeert te gaan 
• Uitnodiging omgevingsvisie 

Jan en Robbie gaan, Izaäk is reserve 
• Fietsronde Veere 

Anneke en Sander zullen de fietsronde doen, Jan vraagt aan Hedy en Hans Eshuis of ze 
mee willen fietsen 

• Uitnodiging kennismaking wethouders 



Jan, Izaäk en Sander zullen aanwezig zijn 
• Slip wandelpad 

Dit is inmiddels platgereden 
• Bushalte 
• Ter kennisgeving aangenomen  
• 3 maandelijks overleg 

Zal worden ingepland, Jan geeft data door 
 

5. Dorpsplan Serooskerke etc.,  
Serooskerke Oost stand van zaken: 
• Sept/okt stedenbouwkundigplan inbrengen bij de raad 

Uitdaging voor gemeenschappelijke ruimtes van de MFA, wie investeert en wie 
exploiteert? School is toch weer aan het kijken hoe ze het willen, Daphne verwacht dat 
school ervoor zal kiezen om naar Serooskerke-Oost te gaan 

 
Overig: 
• Trainingsveldje achter de kantine moet weg ivm geluidscontouren Woongaard. Voetbal is 

hier al van op de hoogte 
 

• Opnieuw onderzoek naar inrichting Zandputgebied, renoveren of nieuwbouw kosten?? 
 

6. Werkgroep duurzaamheid 
Wat is het vervolg van de werkgroep, wat kunnen ze nog betekenen? 
Momenteel zijn ze bezig met het kijken hoe ze bewoners kunnen informeren over het samen 
Investeren in bijvoorbeeld isolatie in een straat en eventueel een informatie avond hierover 
faciliteren. Daarnaast is er weer een Bomen project. Geven gratis bomen weg. Planboom.nl, 
wellicht dat dit nog een leuk idee is. 
 

 
7. RO-zaken  

• Er is een klacht binnengekomen over de parkeergelegenheid in de Noordhoutstraat, Jan 
gaat hier naar kijken 

 
8. Waker en Website 

Izaäk geeft aan dat er weer een leuke Waker aankomt, graag tijdig copy aanleveren. 
 

9. Rondvraag 
• Nota QR-bordjes is hoger dan verwacht. Jan gaat dit nog een na en neemt contact op 

met Letternet 
• Oekraïners (Willem den Herder) 

Oekraïense dames in pastorie kunnen blijven tot januari 
Macarestraat 4 Oekraïners, 4 mensen spreken Engels 16, 20, 46 en 52 jaar zoeken werk. 
Janco Faasse=Buddy 

• Maandag 1 augustus komt  Omroep Zeeland met een item over de afslag bij de Zompe 
• Anneke vraagt zich af of er geen doorgroeitegels bij Meulenberg geplaatst kunnen 

worden, de berm wordt daar nog steeds kapotgereden. 
 


