
Verslag vergadering Dorpsraad Serooskerke, 31 mei 2018. 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Jacob Passenier, Robbie Holmes, Hedy van 
Straten, Ronald Daniëlse, Peter Louwerse, Lianne de Later, Manon Kluijfhout, Izaäk 
Geschiere, Jasper Wilderom en Anetta Franke(brandweer Serooskerke), Jacobine 
Vader. 
 
Afmelding ontvangen; Anneke Brouwer, de gemeenteraadsleden hebben afgemeld 
i.v.m. raadsvergadering van gemeente Veere. René Ouwerkerk van WelzijnVeere.  
Henk Davidse van Gemeente Veere. 
 

1. Opening. 
Jan opent de vergadering met een welkom. 
 
2. Vaststellen agenda. 
Als agendapunt wordt toegevoegd: Brandweer Serooskerke 
 
3. Notulen vorige vergadering 14 maart. 
- n.a.v. de vraag van Dhr. Zijp over belijning paralelweg begraafplaats heeft Jan 
Kousemaker contact gehad met Rijkswaterstaat. Belijning is niet direct aan de 
orde bij Rijkswaterstaat. 
Bewegwijzering, wateroverlast tunneltje, steenslag is besproken. Zo ook de 
boomaanplant bij de Texaco en onderhoud van de bomen aldaar. 
-n.a.v. de overlast bussen Vrouwenpolderseweg/Noordweg: er is geen nieuws te 
melden wat betreft de huidige route. Bewoners met klachten adviseren met 
gemeente Veere contact op te nemen. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 

• - Fernando Hamelink; verleggen van bus route 

• - Frank Koppenol; overlast bussen  

• - ZB; nieuwsbrief april  

• - ZMF; uitnodiging Thijs Kramerlezing 19-4-2018 

• - Dorpsraad Vrouwenpolder; nieuwsbrief/ uitnodiging vergadering 

• - Ton Vogelenzang; reactie op de Waker 

• - MFA; uitnodiging werkgroep MFA dorpshuis Zandput 

• - HAEF; nieuwsbrief 

• - Manteling; jaarverslag 2017 

• - ZVKK; uitnodiging overleg 
 

 
5. Brandweer Serooskerke. 
Brandweer Serooskerke kampt met tekort aan vrijwilligers, Jasper en Anetta doen 
een dringende oproep over deze nood, ook ten aanzien van de veiligheid in ons 
dorp. 
Er zijn nu 14 vrijwilligers en de doelstelling is 18 vrijwilligers. 
Vooral overdag als de meeste vrijwilligers buiten Serooskerke werken is het de 
vraag of ze uit kunnen rukken en ze 4 vrijwilligers halen. Er zijn minimaal 4 
vrijwilligers nodig voor een uitruk, inclusief bevelvoerder en chauffeur. Ook zijn 
bedrijven in Serooskerke benaderd met de vraag of personeel vrijwilliger bij de 
brandweer kan worden. De norm is om binnen 8 minuten bij een incident te zijn.  



Het probleem is duidelijk, besproken wordt wat wij als dorpsraad hierin kunnen 
betekenen. 
o.a. artikel in de Waker, facebook en website. En het advies om dit ook aan te 
kaarten bij de Ondernemersvereniging en ook bij medewerkers van bedrijven op 
het dorp, persoonlijke benadering, maar ook duidelijk aangeven dat er een 
financiële vergoeding tegenover staat, wat de scholing inhoud, de tijdsinvestering 
en ervaringen delen zodat er bewustwording optreedt. 
 
6. Dorpsplan Serooskerke. 
N.a.v. de ontwikkelingen Serooskerke Oost/Zandput hebben we een verdeling 
gemaakt, wie er van de dorpsraad deelneemt in de werkgroepen Serooskerke 
Oost en Zandput. Zo ook wie deelneemt in betreffende stuurgroepen van 
Serooskerke Oost en Zandput. 
N.a.v de Boomgaard is er een vraag hoe het zit met grasmaaien aldaar, hierover 
wordt contact opgenomen met de gemeente. 
 
7. Waker en website. 
Het plan is om in september met een nieuwe uitgave te komen. Ideeën voor 
artikelen zijn welkom. 
Wat betreft de website van de dorpsraad, Robbie is samen met Fre den Herder 
van Vergezogt bezig aan de ontwikkeling van een nieuwe website. Robbie geeft 
uitleg. 
 
8. Rondvraag. 
Hedy meldt dat de bloembakken hangen, 34 stuks. 
 
 
De volgende dorpsraad vergadering zal zijn op 5 juli 2018 om 19:30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


