Verslag vergadering Dorpsraad Serooskerke, 16 januari 2019
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Izaäk Geschiere, Robbie Holmes, Henk
Wondergem, Jacob Passenier, Jacobine Vader, Arie Schot, Mevr. Pootjes, Dhr.
Vogelezang, Marijke Walraven (VVD/ Groenlinks), Jacob Passenier, Hedy van
Straten, Leon Overdulve (O.O.S), Jacco Onderdijk, Inge Bosselaar, Manon Kluijfhout,
Marcel v/d Bosse (SGP/CU), André vd Hooft, Peter Louwerse, en Lianne de Later.
Afmelding ontvangen: Ronald Danielse, Willem den Herder, Rene van Ouwerkerk

1. Opening
Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda
Leon Overdulve is uitgenodigd door Robbie en zal begin van vergadering
uitleg geven over brief die hij aan de gemeente heeft gestuurd.
3. Uitleg van Dhr. Overdulve
Dhr. Overdulve verteld sinds 2015 bezig te zijn met de gemeente Veere om
mee te denken, te kijken wat O.O.S. kan betekenen in de ontwikkeling rond de
Zandput en Serooskerke Oost.
In 2015 is er een vlekkenplan gemaakt door aannemersbedrijf Paauwe hier
zijn veel uren en tijd ingestoken.
Begin 2017 is er door Angelique Remijn teruggekoppeld dat de gemeente
genoeg financiële voorzieningen zou hebben om dit plan te ontwikkelen.
Plan/ voorstel van dhr. Overdulve is toen van tafel is geveegd en heeft hij
besloten om de school te onderhouden.
Dhr. Overdulve zegt niet persoonlijk te zijn geïnformeerd door de gemeente
maar heeft vanuit de krant vernomen dat plan voorlopig is uitgesteld vanwege
begroting en te weinig financiële middelen.
De wethouder Dhr. A. Schot is vorige week op het kantoor van O.O.S.
geweest om kennis te maken.
Er is toen door dhr. Overdulve een nieuwe brief verstuurd naar de gemeente
en deze is persoonlijk ook overhandigd aan dhr. Schot.
Dhr. Overdulve wist niets van stuk wat CDA in krant heeft geplaatst.
Zegt de drie opties te hebben voorgesteld aan de gemeente zonder de intentie
er zelf belang bij te hebben.

Optie 1:
O.O.S. koopt het stuk grond aan de noordoostzijde van het park, wat nu in
gebruik is als landbouwgrond van de gemeente. O.O.S. zou dit deel bij het
park willen betrekken en deels in gebruik willen nemen als biologische tuin
voor de werknemers van O.O.S. en de dorpsgemeenschap. Met de opbrengst
van de verkoop van het stuk grond zullen de tekorten op het originele plan
Serooskerke Oost door de gemeente Veere ruimschoots bekostigd kunnen
worden.
Optie 2:
O.O.S. zou de Zandput/ gymzaal willen aanschaffen en zover als mogelijk
energieneutraal willen verbouwen, moderniseren en uitbaten.
Inge Bostelaar is bij dhr. Breedijk geweest en hij wil nog enkele jaren
doorgaan.
Met de opbrengst van de verkoop zullen de tekorten op het originele plan
Serooskerke Oost ruimschoots door de gemeente Veere bekostigd kunnen
worden.
Optie 3:
O.O.S. wil zich graag aanbieden als mede-investeerder in de realisatie van
Serooskerke Oost.
Dit is in 2015 ook al aangedragen en destijds is al een vlekkenplan
gepresenteerd.
Reactie van Dhr. Schot wordt hierop gevraagd.
Hij geeft aan dat het aanbod van O.O.S. in bekeken wordt door de Gemeente
op haalbaarheid, kan hier verder op dit moment geen uitspraken over doen.
Hij zegt dat, zoals het er nu uit ziet, te hopen dat dit jaar duidelijkheid zal
ontstaan over de totale ontwikkeling.
Vraag van Izaäk aan dhr. Schot: hoe kijkt de gemeente aan tegen het feit dat
een particulier bedrijf wil investeren?
Dhr. Schot: Dit komt niet zo vaak voor dus moet goed nagedacht en gekeken
worden hoe ze hier mee om moeten gaan. In gemeentewet staan regels, en
uitgezocht zal worden hoe de voorstellen passen binnen de regels.
Gemeente staat vooralsnog positief tegenover de initiatieven.
Dhr. Overdulve verteld nog dat de huisartsen een tijdelijke oplossing
gevonden hebben tot Serooskerke Oost ontwikkeld zal worden. Voor de
komende 5 jaar vestigen zij zich in het gebouw van Lloyd’s aan de Noordweg.
Van alle andere partijen is niet bekend of ze nog willen mee doen in het plan
voor Serooskerke Oost.
De dorpsraad zal naar aanleiding van de plannen haar visie nog eens tegen
het licht houden en mogelijk met een voorstel komen.
4. Notulen vorige vergadering 4 december 2018
Vreugdevuur was weer een succes wel iets minder opkomst waarschijnlijk
door tijd (19.00u) volgend jaar liever om 17.00u volgens Jacco
Hedy: Poepzakjes zijn geregeld loopt nu goed

Noordweg volgende keer weer oppakken. Nagaan of deze nu op de planning
bij de Gemeente staat.

5. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden)
• Thema-avond eenzaamheid; Jacobine gaat ernaartoe 24-1
• Nieuwsbrief ZVVK; tkn
• Beplantingswerken N57; tkn
• Mail gevaarlijke situatie fietsers N57; rol voor gemeente? Blijft een
terugkerend probleem. Mail door ons aan de Gemeente sturen.
• Reactie n.a.v. de Waker; tkn
• Gegevens Connexion; aansturen op gesprek op korte termijn.
Dhr. Vogelezang leest een mail voor van de Provincie Zeeland hier
staat het volgende in:
“Inmiddels heeft Connexxion overleg gehad met de dorpsraad en de
gemeente Veere en is ervoor gekozen om een halte te creëren
buiten het dorp en niet meer via de Vrouwenpolderweg te rijden. Dit
gaat in met de nieuwe dienstregeling op 24 februari. Ik hoop dat
hiermee de problemen zijn opgelost.”

•

Volgens de dorpsraad zou er eerst nog onderzoek plaats vinden. De
gemeente geeft de routes aan maar connexion bepaald de route.
Uiteindelijk bepaald en betaald de provincie.
Jan: Connexion wil best meedenken als het maar binnen hun
rijtijden past, wij zouden aantallen krijgen en dan zal er
gevolggesprek zijn. De aantallen zijn inmiddels binnen maar daar is
niet eenvoudig een lijn in te onderkennen.
Mevr. Pootjes wil graag beter door de dorpsraad op de hoogte
gehouden worden en zegt toe dat wij de informatie die zij hebben
aan ons doorgestuurd zal worden.
Dorpsraad zal contact opnemen met de Gemeente om te informeren
hoe het nu staat.
Wij hebben een anoniem brief je ontvangen met klachten inzake de
bezorging van de folder samendoen/samen genieten in de
Wilgenhoekweg, Gargonstraat en Noordhoutstraat en klachten
inzake het zicht door bossen nabij de Multimate. Met de eerste
klacht kunnen wij niet veel. Jacob zal de situatie bij hun pand eens
bekijken.

6. Dorpsplan Serooskerke
• Reactie B&W op ons schrijven en onze reactie
Vorige vergadering vermeld dat er een kritische brief naar B&W is
verstuurd, hier geen antwoord op gekregen.
Door dorpsraad niet begrepen waarom Serooskerke Oost uit beeld
is. Er is een visie nodig voor we verder kunnen praten. Dorpsraad is
niet de denktank van gemeente.
De motivatie bij verschillende partijen is weg gezakt.
Dorpsraad denkt mee maar moet wel binnen realistische kaders zijn.
Gemeente moet meer aandacht aan gemeenschap besteden, en we
moeten kijken hoe we iedereen weer gemotiveerd krijgen.

Goede communicatie vanuit gemeente is heel erg belangrijk naar de
mensen toe. Geen beloftes doen, Gemeente werk aan je
empathisch vermogen.
Jacco: er worden steeds beloftes gedaan, maar alles schuift steeds
vooruit. Dhr. Schot zegt dat visie en richtlijnen zullen worden
ontwikkeld. Wij verwachten dat dit wel enige tijd zal duren en dat wij
zeker het geheel tot de zomer in de ijskast kunnen zetten. Dhr.
Schot vindt dat wel heel pessimistisch en veracht dat het wel sneller
zal gaan.
•

Welzijn project vanuit de PKN en speerpunt voor het komende
jaar
Jacobine: Er is een start gemaakt d.m.v. de wensboom, om platform
te openen om wensen etc. en aanbod bij elkaar te brengen. Er zijn
heel wat wensen binnengekomen.
Vorige week is er een vergadering geweest en is geëvalueerd wie
wat kan doen.
De Praktijkondersteunster van de huisarts heeft zich ook
aangesloten en de burgerondersteuner wil zich ook aansluiten. Voor
nu weten we van elkaar wat we doen en wie we kunnen benaderen.
Het idee wordt geopperd om een duofiets voor het dorp te huren en
kijken of hier belangstelling voor is.
Er zijn nog wat zorgen over verschillende besturen, er is moeilijk
aan vervanging te komen voor oudere bestuursleden die stoppen.

7. RO zaken
• Fietspad Wilgenhoekweg
We willen graag nog eens nadenken of het gewoon een voetpad
kan worden i.p.v. onverplicht fietspad wat het nu is.
Jan maakt voorstel voor gemeente.
• Calamiteitenweg Zompe. De oversteek situatie bij de Zompe is erg
gevaarlijk. Een oplossing voor fietsers kan gevonden worden in een;
ontsluiting middels de geplande calamiteitenweg. Verder is het
gewenst dat de oorspronkelijk plannen ten aanzien van de N57
(invoegstrook) ten uitvoer gebracht worden. Wij zullen dit nogmaals
onder de aandacht van de Gemeente brengen.
8. Waker en Website
Peter: in vorige waker oproep voor nieuw redactie lid, een nieuw redactielid is
gevonden.
Morgen redactievergadering, voor de jaarvergadering komt er weer een
nieuwe waker.
Als er ideeën zijn graag doorgeven.
Website: Robbie meldt dat de email problemen weer opgelost zijn.

9. Rondvraag
Maaike Walraven: Meer een mededeling is naar een interessante bijeenkomst
geweest over leefbaarheid en mobiliteit. Veel mensen uit hele provincie aanwezig.
Thema’s besproken die gaan over leefbaarheid. Er is een nieuwe website
www.MAEX.nl verzameld allerlei projecten over leefbaarheid moeite waard om
eens kijkje te nemen op de website.
Marcel v.d. Bosse: Zegt dat hij graag de waker leest, maar dat er in de laatste
waker een kerstverhaal stond want hem stoorde en kwetsend is voor deel leden.
Wij zijn blij dat Marcel zijn gevoelens deelt en zullen zijn opmerking ter harte
nemen.
Robbie: bij het Texaco tankstation staan vaak (lege) aanhangers van vrachtauto’s
welke de berm kapot rijden, mag dit? Jan doet hierover een mail naar gemeente.

