
                        
Verslag vergadering Dorpsraad Serooskerke, 11 maart 2020 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Izaäk Geschiere, Robbie Holmes, Manon Kluijfhout, 
Jacobine Vader, Hedy van Straten, Sander Lobbezoo, Anneke Brouwer, Hans Eshuis,  
Henk Verweij, Peter Blom(PvdA/GroenLinks), Willem den Herder, Bram Abrahamse en 
Lianne de Later (notulist).  
 

1. Opening. 
 

2. Vaststellen agenda. 
Presentatie van de plannen van de kerk, wordt toegevoegd aan de agenda. 
We beginnen met de presentatie van de kerktuin. Thema: “Een ontmoetingsplek voor 
het dorp”. De kerk gaat subsidie aanvragen bij de gemeente voor de aanpassing van 
de tuin. Plantjes zullen als bijdrage gevraagd worden van mensen op het dorp en 
voor bestrating wordt ook gebruik gemaakt van vrijwilligers net als bij de verbouwing 
en inrichting van de kerk. Er komt een 2e ingang naar de tuin en de nieuwe aanbouw 
wordt een 2e ingang van de kerk. Deze nieuwe ingang via de aanbouw zal doorgaans 
gebruikt gaan worden. Een mooie presentatie die op instemming kan rekenen. Voor 
de aanvraag van subsidie wordt de dorpsraad gevraagd een brief te schrijven. Wij 
zullen een brief schrijven waarin wij aangeven het plan te ondersteunen. 

 
3. Notulen vorige vergadering 13 januari 2020 

Gesprek met de Oranjevereniging moet nog gepland worden. 
Matrixbord Hondegemsweg was alleen snelheidsmeting en geen telling. 

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden) 

 

 Nieuwjaarsreceptie dorpsraad Vrouwenpolder, tkn 

 Uitnodiging Dorpsraad Meliskerke 21 januari, tkn 

 Uitnodiging Dorpsraad Vrouwenpolder 5 februari, tkn 

 Mail inzake deelname Stroskerkse dag op 4 juli, Wij gaan natuurlijk 
deelnemen. 

 Mail inzake budget informatiebord kunstwerk, budget is veiliggesteld en bord 
is onderweg. 

 Informatie dorpenfestival, tkn 

 Mail Stadsraad Domburg inzake opstarten gezamenlijk overleg, positief op 
gereageerd. 

 Verslag Gemeente Veere inzake jaarwisseling, containerbrand heeft flink geld 
gekost. Erg jammer. Carbid schieten, we gaan voorstellen dit te verplaatsen 
naar buiten het dorp.  

 Uitnodiging gebiedsagenda, we maken hiervan geen gebruik. 



 5g netwerk, straling en gezondheid. tkn 
 

 
5. Dorpsplan Serooskerke etc. 

 Bijeenkomst 5 februari bij de Gemeente inzake ontwikkeling MVG. 
Niks nieuws gehoord.  
 
Nieuwe situatie bij de gemeente. Moeten we de partijen nu gaan benaderen om 
ons standpunt nogmaals te laten horen. We gaan opnieuw een brief sturen. 
Onder de aandacht brengen dat de gemeente alle onderzoeken (waaronder 
archeologisch onderzoek) voor Oost alvast kan laten doen. Dit moet toch 
gebeuren en kan tijdwinst opleveren. 
 

 Overleg met de verenigingen etc. 11 februari.  
Reanimatiecursus gaan ze samen oppakken. Voetbal is met de gemeente bezig 
met het ruilen van grond. 
Volgend jaar waarschijnlijk weer een Vreugdevuur, wordt opgepakt door een 
paar ouders van de basisschool. 
Volleybaltoernooi gaat door en de apenkooi was een groot succes. 

 
6. RO-zaken 

 Dorpsschouw 12 februari. 
Aanpak Noordweg, staat nog niet op de planning. Wij moeten dit separaat 
met de verantwoordelijk wethouder opnemen. 
Vuilnispakken in het park. Nu blijkt dat OOS niet wil dat ze over het pad rijden 
om die vuilnisbakken te legen dus daarom zijn ze weggehaald.  
OOS en de gemeente gaan in overleg over de bakken en het gras. 
Bankje bij de Plus/Herdershof. Wordt meegenomen in het gesprek met 
Zeeuwland. 
Zandput (weg) gaat de Gemeente naar kijken. 
Begraafplaatsen worden door de gemeente aanpakt. De paden worden 
geasfalteerd. 

 Mail Leon van Belzen inzake fietspad Wilgenhoekweg en Oostkapelseweg. 
Voetpad doortrekken naar Oostkapelseweg. Dit gaan we nog doorgeven. 

 Mail J.C. de Visser naar aanleiding van voorgaande mail met reactie Leon 

 Mail Leon van Belzen inzake parkeerverbod Torenstraat. Dit is niet nodig. 

 Mail Leon van Belzen inzake uitrit Zandput, paaltje is nog niet vervangen. 

 N 57 paralelwegen onderhoudssituatie, parallelwegen (Oost en West) worden 
aan beide kanten voorzien van doorgroeitegels. Aannemer stelt nu een plan 
op en als Rijkswaterstaat daarmee akkoord is gaat het gepland worden. 

 De bus, de aanbesteding van de halte zou 3-4 weken geleden in het college 
zijn geweest. We weten even niet hoe het er mee staat. 

 
7. Waker en Website 

De Waker is een maand uitgesteld i.vm. de jaarvergadering 
Website geen bijzonderheden. 

 



8. Rondvraag 
 
De calamiteiten weg wordt april/mei definitief bestraat.  
In februari zouden ze de perenbomen gaan rooien in de Woongaard maar er is nog 
niet gerooid. Niemand weet hoe het er mee staat. Er zou pas in het najaar gebouwd 
gaan worden. 

 
 
Volgende vergaderdatum: 22 april 
 
Let op! Enkele wijzigingen in de komende vergaderingen: 
 

 Vergadering van 6 mei vervalt 

 Nieuwe datum algemene vergadering, Woensdag 3 juni 

 Jaarvergadering 30 juni. 
 
 
 


