
 

Verslag jaarvergadering Dorpsraad Serooskerke, 17 april 2019. 

Aanwezig: Jan Kousemaker, Izaäk Geschiere, Hedy van Straten, 
Jacob Passenier, Manon Kluijfhout, Jacobine Vader, Robbie Holmes, Lianne de 
Later en Anneke Brouwer. 
En ongeveer 25 leden/dorpsgenoten. 
 
1. Opening 
Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
2. Notulen jaarvergadering 11 april 2018. 
De notulen worden met dank aan Anneke ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag 2018. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 
 
4. Financieel verslag 2018. 
Robbie geeft een korte toelichting op de jaarrekening en bedankt Henk voor de 
goede overdracht. 
 
Meer contributie ontvangen door toename van het aantal leden op dit moment 370 
leden. 
 
Grote kostenpost is de Waker, ziet er erg aantrekkelijk uit en leuk om te lezen. 
Compliment aan Izaäk en Peter en de drukker Stefan van Keulen. 
 
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
Jaap Boon en Cor Kreft hebben de kas gecontroleerd. Jaap Boon krijgt het woord.  
De commissie geeft aan dat de boekhouding er goed verzorgt uitzag en dat alles 
klopt. De commissie stelt voor het bestuur te dechargeren voor het over 2018 
gevoerde beleid en beheer van de kas.  
Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Cor Kreft en Bram Abrahamse. 
 
6. Verkiezing bestuursleden. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Jacob Passenier 8 jaar bestuurslid geweest. 
Jan bedankt Jacob voor zijn inzet met name de verbindende factor naar het dorp, 
inzet bij besprekingen bij de Gemeente, het verzorgen van de borden en het actief 
bijwonen van de vergaderingen. Jacob ontvangt als dank een blijk van waardering. 
Izaäk Geschiere stelt Jan Kousemaker herkiesbaar en hij wordt opnieuw als 
bestuurslid benoemd voor de komende 4 jaar. 
 



Jan vermeld dat Sander Lobbezoo zich verkiesbaar heeft gesteld als nieuw lid. Hij 
woont sinds ongeveer 2 jaar op het dorp. Hij kon deze avond niet aanwezig zijn, 
maar wordt wel direct benoemd als nieuw bestuurslid. 
 
 
7. Dorpsplan Serooskerke en overige zaken 
Dorpsschouw is afgelopen jaar gedaan. Algehele indruk was netjes, lof naar 
gemeente.  
Noordweg is wel een punt van aandacht deze is erg aan renovatie toe, en wordt 
waarschijnlijk medio 2021 nog niet aangepakt. Wij zijn hier mee bezig. 
 
Bij de Texaco zijn bomen aangeplant. Texaco is verantwoordelijk voor het onderhoud 
hiervan. 
Puin fietspaden wordt aangepakt er komen doorgroei tegels. 
De rotonde bij de N57 ter hoogte van Texaco zal worden verdubbeld.  
 
De Stroskerksedag was weer een succes. Er zijn 10 nieuwe leden gewonnen en wij 
zijn goed op weg naar de 400 leden.  
 
Hoogstamboomgaard 
Afgelopen jaar is deze aangeplant. Is in gebruik genomen, vrijwilligers voor het 
onderhoud zijn welkom. 
 
Overleg tussen verenigingen 
Er is goed contact tussen de verenigingen.  
27 juni zal het straatvolleybal toernooi georganiseerd worden. 
 
Bus route 
Dit is nog steeds onder de aandacht. Er wordt gezocht naar alternatieven. 
Hierin wordt het belang van de aanwonenden en de minder mobiele inwoners 
meegenomen. 
Vooralsnog is hier verder nog geen nieuws over te vermelden.  
 
8. Serooskerke Oost/ Zandput 
We hadden gehoopt dat het allemaal wat voortvarender zou zijn gegaan, maar 
helaas kwam er een kink in de kabel. 
Maanden geleden hebben we ons standpunt aangegeven. We pleiten voor 24 
woningen, zorgwoningen, een nieuwe school en medisch centrum. 
De Zandput en het zwembad moeten vernieuwd of gerenoveerd worden. Verder 
moet het gebied Zandput, Torenstraat etc. aangepakt worden. 
 
Morgen 18 april staat er een overleg met de gemeente gepland. Het is niet geheel 
duidelijk waar dit over zal gaan. Na de zomer hopelijk meer zicht over de 
toekomstplannen. 
 
 
 
 
 
 



9. Waker en Website 
De waker komt 3x per jaar uit complimenten voor de redactie en de drukker.  
Peter Louwerse is gestopt, heeft zich 8 jaar ingezet voor de waker hier is veel tijd in 
gaan zitten. Jan bedankt hem voor zijn inzet. Peter is de drijvende kracht geweest bij 
het vernieuwen van de Waker en deze ziet er nu heel goed uit, dit in samenwerking 
met van Keulen.  Peter ontvangt een blijk van waardering. 
Bert Geleijnse zal de taken van Peter overnemen. Ook zal Marloes Wondergem 
hierin ondersteunen. 
 
De website is afgelopen jaar vernieuwd. 
 
10. Rondvraag 
Anneke Ober: vraagt of er weleens contact is geweest met de woningbouwvereniging 
inzake het bouwen van nieuwe woningen in Oost. Dit contact is er niet geweest. De 
Gemeente is verantwoordelijk voor het toedelen van het woning contingent en zij 
beslissen derhalve. Om die reden heeft het geen zin om met de 
woningbouwvereniging te overleggen en is de Gemeente de gesprekspartner. 
 
Johan Geerse: Andere kernen worden allemaal grondig aangepakt en vernieuwd 
waarom de Noordweg/ Seroos niet? 
Gemeente ontkent dit stelling, Jan heeft gevraagd of hij het investeringsplan mag 
ontvangen waaruit blijkt wat er nu de laatste 15 jaren in Serooskerke geïnvesteerd is. 
 
Verder zijn er geen punten meer en wordt het formele gedeelte van de vergadering 
gesloten. 
 
Na de pauze 
David Kaljouw van de Politie Zeeland heeft een duidelijke presentatie gehouden over 

de gevaren internet en Cyber crime.  

 
 
 
 
 

 


