
 

Verslag jaarvergadering Dorpsraad Serooskerke, 29 september 2021,  

Zandput 

Aanwezig: Jan Kousemaker, Hedy van Straten, Manon Kluijfhout, Robbie Holmes, Lianne de 
Later, Anneke Brouwer, Sander Lobbezoo, Izaäk Geschiere en Jacobine Vader, Leander 
Osté, Yvonne Bruins, Bram Abrahamse, Han Lobbezoo, Peter Simpelaar, Daphne de Haaze, 
Pieter Wisse en ca 35 dorpsbewoners en andere geïnteresseerden. 
Afmelding: Henk Wondergem  

 
1. Opening 

Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
 De agenda wordt door Jan vastgesteld er zijn geen aanvullingen. 

 

3. Notulen jaarvergadering 30 juni 2020 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2020 
Sander geeft een korte toelichting op het jaarverslag 2020 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 
 

5. Financieel verslag 2020 
Robbie geeft een korte toelichting op de jaarrekening. 
Meer contributie ontvangen door kleine toename van het aantal leden. 
Grootste kostenpost is de Waker, deze ziet er erg aantrekkelijk uit en leuk om te 
lezen. De vergaderkosten waren dit jaar flink lager door het vele online vergaderen. 
Er is een post overige kosten gereserveerd oa voor het jaarlijkse etentje en afscheid 
van diverse bestuursleden de afgelopen 2 jaar welke door coronamaatregelen geen 
doorgang heeft kunnen vinden. 
 
Het resultaat over 2019 is Eur 731,05 positief. 

 
6. Verslag kascommissie ( Bram Abrahamse en Han Lobbezoo) en benoeming 

nieuwe kascommissie 
Bram Abrahamse en Han Lobbezoo hebben de kas gecontroleerd. Beide zijn 
vanavond aanwezig. Ze hebben beide voor akkoord getekend tijdens de kascontrole. 
Hiermee stelt de commissie voor het bestuur te dechargeren voor het over 2020 
gevoerde beleid en beheer van de kas.  
 
Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Han Lobbezoo en Robert van 
Dierendonck. 

 



7. Verkiezing bestuursleden  
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Hedy van Straten en Lianne de Later. Hedy is bijna 
9 jaar bestuurslid geweest. Jan bedankt Hedy voor haar inzet, met name was Hedy 
de drijvende kracht achter de bloembakken op het dorp, ze is betrokken geweest bij 
verschillende werkgroepen en was met haar Randstad mentaliteit een frisse wind 
binnen het bestuur . Hedy ontvangt als dank een blijk van waardering. Ook Lianne is 
ruim 9 jaar als bestuurslid actief geweest. Jan bedankt Lianne voor haar altijd 
enthousiaste inzet, No-nonsense mentaliteit en deelname aan de verschillende 
werkgroepen en met name ook haar rol in het verenigingen overleg waar ze als 
secretaris structuur bracht en bewaakte. Lianne ontvangt als dank een blijk van 
waardering. 

 
Jan stelt Anneke Brouwer herkiesbaar en zij wordt opnieuw als bestuurslid benoemd 
voor de komende 4 jaar. 
 
Als nieuwe leden stelt Jan, Leander Osté en Yvonne Bruins verkiesbaar. Zij worden 
als bestuurslid benoemd voor de komende 4 jaar.  
 
Leander stelt zichzelf voor. Hij woont sinds 3 jaar aan de Gapingsedreef in de 
boerderij waar voor heen de familie Volkers woonde. Hij heeft voorheen in Ritthem 
gewoond en was daar ook actief in het verenigingsleven. Hij vindt het leuk om bij het 
dorp betrokken te zijn.  
Ook Yvonne stelt zicht voor, Ze woont al 23 jaar in Serooskerke met een hele korte 
onderbreking. Ze heeft het bedrijf Zeil en Wiel en woont en werkt dus dagelijks op 
Serooskerke. Toch is er een andere binding met het dorp sinds haar kinderen niet 
meer op de basisschool zitten. Ze wil deze binding weer intensiveren door plaats te 
nemen in het bestuur van de dorpsraad. Jan heet Leander en Yvonne welkom 
namens de dorpsraad. 

 
 

8. Dorpsplan Serooskerke 
- Jan geeft aan dat het dorpsplan dan ongeveer 9 jaar geleden gelukkig en helaas 

nog steeds actueel is. Dit betekent dat er een goede lange termijn visie was 
destijds, maar ook dat zaken minder snel gaan dan gewenst en gehoopt. 
Gelukkig lijken er nu toch echt een aantal zaken vorm te krijgen. Zo is 
Serooskerke-Oost in ontwikkeling en wordt het zwembad gerenoveerd. Dit 
betekent hopelijk ook dat hiermee samenhangende zaken opgepakt kunnen gaan 
worden zoals de natuurspeeltuin.  

- Izaäk praat de zaal bij over de werkgroep energietransitie, welke ook in het 
dorpsplan was opgenomen. Samen met Willem den Herder, Dies Moelker, Bert 
van Halderen en Jasper Pouwelse  vormen zij de werkgroep Duurzaam 
Serooskerke. Er is een enquête verspreid over het dorp en ze zijn bezig met het 
verwezenlijken van een Postcoderoos. 
 

9. Rondvraag  
- Vanuit de zaal wordt de overlast van de zwanen in het dorp ter sprake gebracht. 

Jan geeft aan dat de zwanen huisdieren zijn en dat hier de algemene regels voor 
het houden van huisdieren voor geldt.  

- Ook de overlast van paardenpoep in het fietstunneltje komt aan de orde. Dit kan 
gemeld worden bij Rijkswaterstaat via het daarvoor bedoelde telefoonnummer. 

- Er wordt geopperd of de verkeer remmende maatregelen aan de 
Vrouwenpolderseweg verwijderd kunnen worden, deze leveren namelijk 
gevaarlijke situaties voor fietsers op door hardrijdende auto’s. Jan reageert dat 
het weghalen van alle verkeer remmende maatregelen hiervoor niet de oplossing 
kan zijn. Sander vult aan dat alle voornoemde punten evenals de hondenpoep 



overlast neer komt op gedrag van dorpsbewoners en omwonenden. Laten we met 
elkaar voor een schoner en veiliger Serooskerke zorgen en elkaar hierop 
aanspreken. 

- Robert van Dierendonck geeft aan dat hij graag een poepzakjes dispenser zou 
zien aan de Willengenhoekweg als aanmoediging om de hondenpoep op te 
ruimen. Hij zal deze dan voorzien van poepzakjes. 

- Als laatste wordt er aandacht gevraagd voor de QR-code paaltjes voor de 
Geocaching. 

Pauze 

 
Na de pauze geven Pieter Wisse (wethouder) en Daphne de Haaze (projectleider) een 
presentatie over de ontwikkelingen in Serooskerke-Oost en de renovatie van het zwembad. 
Er zijn vragen en opmerkingen vanuit de zaal over infrastructuur, waterberging en 
gebouwen, waar nu nog geen antwoord op gegeven kan worden, omdat de ontwerpen er 
nog niet zijn. Wel liggen de blokken wonen, zorg en bewegingsruimte/school redelijk vast. 
Maar hoe de verschillende gebouwen in het gebied gaan landen is nog niet bekend. Wel is 
het de bedoeling dat het een parkachtige setting wordt. 
 
Als laatste geven de nieuwe voorzitter van de Woongaard en Peter Simpelaar een 
presentatie over de Woongaard. Wie ze zijn en wat hun ideeën zijn. Er wordt al hard gewerkt 
aan de Woongaard en inmiddels zijn alle woningen verkocht. 
 
Het was een avondvullend programma. We willen iedereen bedanken voor zijn of haar 
aanwezigheid en hopen u volgens jaar weer terug te zien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


