
 

Verslag vergadering 14 maart 2019 
 
Aanwezig: Jacobine Vader, Hedy van Straten, Ronald Danielse, Angelique 
Remijn, Manon Kluijfhout, Arie Schot (wethouder), Marcel v/d Bosse (SGP/CU), 
Robbie Holmes, Jacob Passenier, Izaäk Geschiere, Jan Kousemaker, Anneke 
Brouwer 
Afmelding ontvangen: Lianne de Later, René van Ouwerkerk, Peter Louwerse 
 

1. Opening 
Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Notulen vorige vergadering 16 januari 2019 
Izaäk meldt dat er in de notulen van 16 januari dhr. Pootjes staat 
vermeld, dit moet mevr. Pootjes zijn. Dit zal worden aangepast. 

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden) 

 

• Vrijheidsmaaltijd; tkn 

• Kleine kernen spel; tkn 

• Zeeuws pact armoedebestrijding; tkn 

• Uitnodiging dorpsraad Vrouwenpolder 27 februari; tkn 

• Persbericht rijbewijskeuring; tkn 

• Mail inzake aanplant bomen bij pompstation; tkn (staat er netjes 
bij) 

• VVD Veere; tkn 

• ZVKK wie kan er 10 april? Izaäk zal kijken of hij mogelijkheid heeft 
om te gaan. 

• Mail W. van Haveren; tkn 
 
 
 
 



5. Dorpsplan Serooskerke 

• Standpunt dorpsraad: 
Brief van de gemeente ontvangen met bevestiging dat brief in 
goede orde is ontvangen en dat er medio maart een uitnodiging 
zal komen voor een bespreking. Vooralsnog hebben we die niet 
ontvangen. 
Angelique Remijn meldt dat er op achtergrond druk naar de 
situatie gekeken wordt. Ambtelijk en bestuurlijk vindt er 
overleg plaats. Het moet allemaal erg zorgvuldig gebeuren en 
dat kost tijd. Gaat allemaal behoorlijk meer tijd kosten dan 
oorspronkelijk gedacht, doel is om met haalbaar plan te komen.  
Lastig is dat er steeds nieuwe opties ingebracht worden en men 
niet tot keuzes kan komen. 
Jan doet oproep richting gemeente om duidelijkheid te geven 
aan belanghebbenden. Niet zozeer inhoudelijk, maar wel dat 
gemeente er mee bezig is en dit veel tijd gaat kosten.  
 
Wethouder Schot reageert op opmerking dat er in toekomst 
toch 20 woningen gebouwd zouden mogen worden. Er is een 
convenant met de provincie wat tegen de zomer bekrachtigd 
zal worden. Op termijn zullen er mogelijk woningen gebouwd 
kunnen worden. Hiervoor zal rond de zomer provinciaal 
onderzoek gedaan worden en het bestemmingsplan zal 
gewijzigd moeten worden. Volgens de wethouder ligt hier 
prioriteit.  
 
Met onderwijs loopt nog een apart traject i.v.m. 
onderwijshuisvesting. Dit is in 2012/2013 vastgesteld voor 
langere tijd, maar maatschappelijk vastgoed is hier tussendoor 
gekomen zodat dit opnieuw opgepakt moet worden. De 
scholen zullen ook een keuze moeten maken tussen 
nieuwbouw dan wel groot onderhoud met behoud van de 
huidige locaties.  
Aanstaande maandag 18-3 zal hier overleg over zijn op 
bestuurlijk niveau (scholen en KWO).  
 
De visie van de dorpsraad zal begin april bij de gemeente 
neergelegd worden.  

   
 



• Verenigingen 
13-3-2019 is er een vergadering geweest. Straatvolleybal gaat 
definitief door (27/6/19 18.00u bij de Zandput) dit wordt 
georganiseerd door de sportvereniging. 
De voetbalvereniging overweegt een sjoelbakkentoernooi te 
organiseren.  
 

• Welzijn ontwikkelingen 
Het regelen van vrijwilligers onderling loopt. Er wordt op dit 
moment gewerkt aan het maken van een folder.  
Via de wensboom is aangegeven dat er behoefte bestaat aan 
extra bankjes op het dorp. Jacobine zal hiervoor een concreet 
plan maken en kijken waar de bankjes gewenst zijn en dan 
kunnen we samen met de gemeente kijken wat de 
mogelijkheden zijn. Een beroep kan gedaan worden op het 
leefbaarheidsfonds. 
 
 

 
6. RO-zaken 

• Mail Gemeente inzake parkeren aanhangers bij de Driehoek 
Er zal naar gekeken worden, maar dit is in principe toegestaan. 
Helaas is er wel regelmatig schade aan de bermen hierdoor. 
Fernando zal dit oppakken.  Bezien zal worden of het mogelijk is  
de calamiteitenweg versneld aan te leggen. 
 

• Mail Gemeente inzake de bus 
Gisteren zijn Jacobine, Jan en Jacob hiervoor bij Fernando 
geweest. Aan de orde is geweest een mogelijke keerlocatie voor 
de bus buiten het dorp. Dit zal verder onderzocht moeten worden, 
de halte is best ver voor de minder mobiele bewoner, een evt. 
optie zou zijn om de buurtbus die 1x in de twee uur rijdt door het 
dorp te laten gaan en de grote bus buiten het dorp te houden. De 
buurtbus zou dan via Middelburg naar Veere/ Gapinge moeten 
rijden. De gemeente gaat in overleg met de vervoerder om te zien 
of er een mogelijke oplossing is. 
 

• Stand Noordweg 
Tijdens de dorpsschouw vorig jaar heeft Marco Melis toegezegd 
dat de Noordweg op de onderhoudsagenda komt, maar de vraag is 



wanneer? Volgens Ronald Danielse niet in 2019/2020. Er wordt 
gekeken naar de technische staat van de weg en dan een prioriteit 
vastgesteld. Vooralsnog dus nog niet bekend wanneer deze op de 
agenda staat.  
 

• Fietspad Wilgenhoekweg  
Als antwoord op onze mail wordt gevraagd een gezamenlijke brief 
door de bewoners op te laten stellen, dit is geen optie omdat er 
bijna geen bewoners rond het fietspad wonen en dit ook niet een 
echte vertegenwoordiging van het dorp is. Oproep richting 
gemeente om er nog eens goed naar te kijken en een duidelijk 
standpunt in te nemen zodat het gewoon een voetpad wordt. 
 
Hekken richting fietspad nog steeds niet gerepareerd, nogmaals 
melden bij gemeente.  
 
Uitbreiding van rotonde N57 wordt nog aangehaald, maar op dit 
moment heeft RWS hier geen financiële middelen voor.  
 
 

7. Waker en Website 
Vandaag is er een redactievergadering geweest en begin april komt er 
weer een mooie nieuwe waker uit. Bert Geleijnse neemt de taak van 
Peter Louwerse over.  

 
8. Rondvraag 

Geen gebruik van gemaakt. 


