
 
Verslag vergadering 5 juli 2018

 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Jacob Passenier, Robbie Holmes, Hedy
van Straten, Ronald Daniëlse, Peter Louwerse, Lianne de Later, Manon Kluijfhout,
Izaäk Geschiere, Jacobine Vader, Arie Schot (wethouder), Maaike Walraven
(VVD/GroenLinks), Andre v/d Hoofd, Anneke Brouwer (secretaris).

 
Afmelding ontvangen: René Ouwerkerk van WelzijnVeere, Marcel v/d Bosse
(SGP).

 
 

1. Opening.
Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. De wethouder maakt
van de gelegenheid gebruik om zich kort voor te stellen.

 
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld.

 
3. Notulen vorige vergadering 31 mei 2018.

Geen bijzonderheden. Met dank aan Jacobine

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen:
 
• ZVKK; uitnodiging jaarvergadering, ter kennis name;
• ZVKK; vergaderstukken jaarvergadering, ter kennis name;
• Duurzaam Veere; nieuwsbrief  Duurzaam Veere 2018-3, ter kennis name;
• Henk Davidse; Gem. Veere Slecht mobiel bereik?, Er worden klachten

gemeld. Meldpunt is gesloten zodat wij hier niets meer mee kunnen;
• Ron de Kort ZVKK; herinnering Jaarvergadering ZVKK, ter kennis name;
• Zeeuwse Bibliotheek; Uitnodiging inspiratiebijeenkomst fondsenwerving, ter

kennis name;
• Ron de Kort ZVKK; afgelasting jaarvergadering / netwerk bijeenkomst, ter

kennis name;
• Lisette Kaashoek; Nieuwe mobiele speelvoorziening Serooskerke.

Speelvoorziening wordt geplaatst, wij hoeven geen actie te ondernemen.

 
5. Dorpsplan Serooskerke

• Ontwikkelingen Zandput:
21 juni jl. is er een overleg geweest met Angelique Remijn.
In principe gaat er 27 september een voorstel naar de gemeenteraad.
13 september staat er opnieuw een afspraak met Angelique gepland.

 
Een stuurgroep zal worden geïnstalleerd na vakantie. Vooralsnog lopen
de projecten voorspoedig.
O.O.S. wil investeren in zwembad.
Er is een globale schets van omgeving.
Er is aandacht voor zandputgebied en dorpsstraat, de
natuurspeelplaats zal in het zandputgebied komen.

 



• Ontwikkelingen Serooskerke Oost:
Er worden 5 werkgroepen gevormd deze bestaan uit:
- 1e lijns zorg;
- de school en bijbehorende partijen;
- zorgwoningen;
- de omwonende bewoners;
- sport.
Punt van zorg zijn de huurlasten voor de gebruikers. Er zal een
kosten/batenanalyse gemaakt worden.
Een voorzitter voor overkoepelende werkgroep wordt nog gezocht.
Er is een globale schets van het gebied (veel groen/water)
er zal ruimte ingepland worden voor volkstuintjes, op dit moment is er
nog te weinig animo het minimale aantal zal rond de 15 moet liggen.
We zullen kijken of we hier wat publiciteit aan kunnen geven in vorm
van bijvoorbeeld een flyer en aandacht hiervoor op de Stroskerkse dag.

 
• Woonwerkgemeenschap:

Geeft wat zorgen op dit moment. Er zijn nog maar 12
geïnteresseerden, het minimale aantal is ruim 20.

 
• Bus:

Connexion bereid om in gesprek te gaan en te kijken wat de evt.
mogelijkheden zijn.

 
6. Waker: De nieuwe waker zal in september weer worden uitgebracht.

Website: de nieuwe website staat online.

 
7. Rondvraag

Op een vraag van Izaäk geeft de wethouder aan dat de politieke
strubbelingen geen gevolgen zal hebben voorde voorgang van de
projecten in Serooskerke. Wel is het zo dat het uiteindelijk aan de Raad is
om beslissingen te nemen.

 
 
Jan sluit de vergaderingen onder dank zegging voor ieder zijn inbreng en
aanwezigheid.

 
 

De volgende vergadering zal gehouden worden op 12 september 2018 19.30u in
de Zandput.

 
 
 
 
 


