Verslag vergadering Dorpsraad Serooskerke, 14 maart 2018.
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Izaäk Geschiere, Robbie Holmes, Henk Wondergem,
Manon Kluijfhout, Ronald Daniëlse, Dhr. Zijp, Jacob Passenier, Jacobine Vader, Hedy van
Straten, Bert van Halderen (VVD), Andre v/d Hoofd, Peter Louwerse, Lianne de Later, Anneke
Brouwer
Afmelding ontvangen: Jose de Buck, Jaap Melse (wethouder), Marcel v/d Bosse (SGP), Wim
van Haveren, Willem den Herder (CDA)
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Notulen vorige vergadering 18 januari.
Hondenpoepzakjes dispensers zijn erg snel leeg.
Ronald Daniëlse zal dit punt meenemen, evt. BOA-controle?
Brievenbus Noordweg nog steeds niet verplaatst. Ronald Daniëlse gaat hier navraag
over doen.
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Ingekomen stukken en mededelingen
Rens Aarnoutse (vv Serooskerke), activiteitenkalender 2018, tkn
Dorpsraad Vrouwenpolder, nieuwsbrief, tkn
Josien Pootjes, overlast bussen, tkn
Redactie Meulenberg, tkn
Gemeente Veere, leefbaarheidsbijdrage bijenhotel, 1800 euro ontvangen
Sjoerd de Jongh, presentatie, tkn
ZB Planbureau, nieuwsbrief, tkn
Marga Burgers, presentatie bijeenkomst pilots afvalinzameling, tkn
Wim Jansen, verkiezingsbijeenkomsten, tkn
Gemeente Veere, start project grondgebruik, tkn
ZB secretariaat, workshop crowdfunding 6 maart, tkn
Duurzaam Veere, nieuwsbrief, tkn
VVD, vanuit fractie, tkn
Nationaal Comité, uitnodiging bijeenkomst, tkn
Ans van Tatenhove, straatvolleybaltoernooi, gaat niet door. Manon gaat nog
navraag doen of er kartrekker is. Voetbalvelden mogen gebruikt worden.
Hans van den Broeke, evaluatie jaarwisseling, tkn
René van Ouwerkerk, podium Z, tkn
Cor Zijp, klachten, tkn
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ZMF, save the date Thijs Kramerlezing 2018, tkn
Andre Bommelje, overlast bussen
Peter Hanemaaijer, overlast bussen
Stadsraad Veere, stadsheraut, tkn
Frank Koppenol, overlast bussen
ZB, nieuwsbrief maart 2018, tkn
Nienke Majoor, nationaal comité 4 en 5 mei uitnodiging, tkn
VVD Veere, vanuit de fractie, tkn
Stadsraad Domburg, uitnodiging vergadering, tkn

5. Overlast bussen Vrouwenpolderseweg/ Noordweg
Er zijn een aantal klachten via de mail binnen gekomen.
De klachten komen vooral van bewoners van de Vrouwenpolderseweg/
Noordweg.
Dit punt is eerder met gemeente en connexion besproken toen was een andere
route absoluut niet bespreekbaar.
De Oostkapelseweg is niet ingesteld op zwaar busverkeer.
Voor de toekomst is het plan dat de bus door Serooskerke-Oost zal gaan rijden.
Ronald Daniëlse zal navraag doen bij Fernando hoever de plannen zijn wat betreft
het keerpunt in Oost, indien dit niet binnen afzienbare tijd is, navraag doen bij de
gemeente over evt. aanpassing/ vernieuwing van de bestrating.
Jan zal reageren op de klachten die zijn binnen gekomen via de mail.
6. Project vermindering restafval
Lianne is namens de dorpsraad naar de bijeenkomst van de gemeente geweest.
De gemeente wil een aantal pilots laten uitvoeren. Een voorbeeld was 1x per 4
weken legen van de gft bak, We verwachten wel wat weerstand als de dorpsraad
deze keuze zou maken voor het dorp. Een ander optie was belonen wanneer de
container met restafval minder wordt aangeboden. Inmiddels is bekend dat de
gemeente al bezig is met een paar dorpen om de pilots uit te werken. Wel
kunnen we vanuit de dorpsraad proberen mensen bewuster te laten scheiden
van afval. We zullen dit verder uitwerken voor ons kraam op de Stroskerksedag.
De pilot 100-100-100 daarvoor kunnen gezinnen aanmelden. 100 gezinnen, in
100 dagen, 100 % zonder afval.
7. Overleg verenigingen
Volleybaltoernooi in principe afgelast. Manon gaat navragen of er toch iemand is
die kar wil trekken.
8. Dorpsplan Serooskerke
• Jeu de Boulesbaan, geen ontwikkelingen
• Natuurspeelplaats, geen ontwikkelingen
• Ontwikkelingen Serooskerke Oost; 21 maar is er afspraak met Angelique hoe
de stand van zaken is.
• Boomgaard: Bijenheuvel is door de kinderen van de school aangelegd, het
bijenhotel wordt voor 13 april gerealiseerd.

•

Ook is de kruidentuin aangelegd door een groepje vrijwilligers, in waker komt
oproep voor stekjes. We hebben voor dit project subsidie ontvangen van NL
doet.
Kunstwerk: Maandag 19 maart wordt het kunstwerk geplaatst.
Dinsdag 27 maart om 14.00u is de onthulling. Alle dorpsbewoners zijn
welkom. De kinderen van school zullen ook aanwezig zijn.

9. Waker en Website
Website Johan: hosten bij Vergezogt, Robbie wil website taken op zich nemen.
Waker: Gaat 15 maart naar de drukker, zodat hij eind maart bezorgd kan worden.
10. Rondvraag
Dhr. Zijp: Op de Parallelweg bij de begraafplaats witte strepen plaatsen? Jan zal
contact leggen met het waterschap.
Plattegrondbord aan begin van dorp? Bij benzinestation en in het praathuisje zijn
plattegrond van het dorp te vinden.

