Verslag vergadering 23 oktober 2018
Aanwezig: Jacob Passenier, Robbie Holmes, Hedy van Straten, Peter Louwerse,
Lianne de Later, Izaäk Geschiere, Jacobine Vader, Mario van Doeselaar (BOA),
Ronald Daniëlse, Willem den Herder, Marcel v/d Bosse
Afmelding ontvangen: Jan Kousemaker, Arie Schot, René Ouwerkerk, Manon
Kluijfhout, Maaike Walraven.
1. Opening.
Izaäk opent de vergadering met een welkom.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld
3. Notulen vorige vergadering 12 september 2018.
Geen opmerkingen
4.
-

Ingekomen stukken en mededelingen.
Woensdag 31 oktober uitnodiging Zeeuwse Energie Transitie
Winkeltijdenverordening, komt nog uitnodiging i.v.m. mening dorpsraden
Aanpassen voetpad voetbalveld, tkn
Zeeuwse week van de veiligheid, tkn
Afscheid Jaap Melse 24 oktober, Izaäk en Anneke gaan erheen
Parkeersituatie Burgemeester Dregmanstraat, via mail terugkoppelen op
welke termijn er iets aan zal gebeuren.
Oversteeksituatie Hondegemseweg voor fietsers
Herdenking 8 november, Jan en Jacobine gaan erheen
Aanvraag subsidie Oude Brandspuithuis, tkn
Fietspad Wilgenhoekweg omvormen naar voetpad, onverplicht fietspad
situatie laten zoals hij is.
Omvormen groen openbare ruimte. Komt later op de agenda terug.
Jaarvergadering ZVKK 8 november, tkn

5. Dorpsschouw
Arie Schot, Marco Melis, Jan, Robbie en Jacobine hebben ronde over dorp
gelopen. Meeste punten zullen worden opgepakt.
De overhangende struiken aan de koepelstraat is geen gemeentegroen.
Marco Melis zoekt uit wat er concreet mee gaat gebeuren.
Auto bisschopsstraat is verdwenen.

6. RO zaken
 Hondegemseweg oversteeksituatie; Erg druk punt en onveilig om er
als fietser over te steken. Volgens Willem den Herder ligt er nog een
ontwerp voor een halve rotonde wat 4-5jr geleden intensief
besproken is.
En er komt nog een ontsluitingsweg voor fietsers van en naar de
Wilgenhoekweg.
Dit gaan we opnieuw aankaarten bij de gemeente, en direct
navragen wanneer de calamiteitenweg klaar is.
 Fietspad Wilgenhoekweg, is al onverplicht. Dit is destijds een
bewuste keuze geweest dus blijft zoals het is. Jan zal een mail
terugsturen.
 Omvormen groen. Tkn. Lianne zal Ducie Hannemaaijer informeren.
Ze heeft vorig jaar de dorpsraad benaderd ivm gemeente groen
voor hun woning.
 Aanpassen toegang voetbal; brug gaat weg en komt plaats voor
fietsen. positief plan.
7. Dorpsplan Serooskerke
 Stand van zaken ontwikkeling maatschappelijk/ onroerendgoed
waaronder bespreking met Wethouder en hoe nu verder.
Naar aanleiding van het stuk in de PZC hebben we het gevoel
gekregen terug bij af te zijn. Ons inziens zijn er duidelijke
gesprekken gevoerd en reële dingen besproken.
In september door Angelique aangegeven dat er gat in begroting zit.
Voor Serooskerke Oost zijn verschillende privaat partijen betrokken
geweest, deze partijen is gezegd dat er in 2020 ontwikkeld zou
worden.
Grond Serooskerke- Oost is van gemeente, bedoeling was er een
multifunctionele accommodatie op te zetten.
Alles moet nu goed in kaart gebracht worden, volgens Marcel van
de Bosse is Serooskerke als een van eerste aan de beurt.
Er is door de dorpsraad en diverse werkgroepen veel energie in
deze plannen gestoken. Er zijn verwachtingen gewekt, waardoor nu
frustraties ontstaan, wat kan/gaat er nu wel of niet gebeuren?
We zullen vanuit de dorpsraad een duidelijke mail sturen als reactie
op het stuk in de PZC. En mogelijkheid om in te spreken bij
vergaderingen gebruiken.


Welzijn project vanuit de PKN en speerpunt voor het komende jaar:
Jacobine is een paar weken geleden naar de bijeenkomst geweest.
Deze bijeenkomst is er vooral gebrainstormd samen met de PKN,
en Stichting welzijn over wat er aan de eenzaamheid gedaan kan
worden? Er blijkt veel onbekendheid te zijn wat er mogelijk is en
samenwerking tussen verschillende partijen is er nog niet.

Het doel is vooral mensen die eenzaam zijn meer te betrekken bij
het dorp, zodat er ook wat meer zicht op elkaar zal komen.
Er zal nog een vervolg komen op deze bijeenkomst dan zal er
verder besproken moeten worden over hoe dit opgepakt kan gaan
worden.
Ook zal er een voorzitter aangesteld moeten worden.
Evt. uitgebreide folder over mogelijkheden eenzaamheid? Plan is
om 3x per jaar bijeen te komen.
Voor december is het idee een kerstboom te plaatsen op het
Muntplein met wensen van bewoners van het dorp, dit kan in vorm
van vraag/aanbod. Op dit moment club nog niet compleet
(misschien ook nog lid van dorpsraad erbij?) dus even afwachten tot
dit het geval is, dan worden er verdere plannen gemaakt.
8. Verenigingen:
De activiteiten zijn weer op elkaar afgestemd. Bij verenigingen loopt het goed.
Lianne geeft aan dat het goed zou zijn dat er bij de volgende vergadering ook
iemand vanuit het welzijnsproject aanwezig zal is. Ook i.v.m. afstemmen van
data.
9. Waker en Website
Waker: In december moet er nog een waker komen, ideeën zijn welkom.
Website: Misschien is het goed om een samenvatting op de site te zetten van de
reactie die we als dorpsraad geven op het stuk uit de PZC over de ontwikkelingen
rond de Zandput/ Serooskerke-Oost
10. Rondvraag
Andre verteld over nieuwe ideeën snackbar/ lunchroom torenstraat en laat wat
tekeningen rondgaan.
Hedy: de bloembakken gaan er waarschijnlijk volgende week weer af.
Mario van Doeselaar (BOA) geeft nogmaals aan als er problemen of
opmerkingen zijn dan kan dit aangegeven worden via handhaving@veere.nl
De volgende dorpsraad vergadering zal zijn op 4 december.

