Aanwezig: Izaäk Geschiere, Jacobine Vader, Jan Kousemaker, Robbie Holmes,
Lianne de Later, Sander Lobbezoo, Andre v/d Hoofd, Willem den Herder
Afmelding ontvangen: Hedy van Straten, Manon Kluijfhout, Anneke Brouwer, Arie
Schot
1. Opening
Jan opent de vergadering. En stelt vast dat er weinig deelnemers zijn, er zijn
behoorlijk wat afmeldingen.
2. Vaststellen agenda
De Agenda wordt vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering 22 mei 2019
 Het volleybaltoernooi was op 26 juni en was een groot succes. De
verwachting is dat dit volgend jaar een vervolg zal krijgen.
 Robbie geeft aan dat het minder lastig blijkt om snelheidscontroles te
regelen, namelijk gewoon via de Instagram van de politie. Robbie gaat
met regelmaat vragen om extra controles op de Oostkapelseweg en
ook Noordweg
4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden)







Uitnodiging CDA 27 juni leefbaarheid kernen. Geen afgevaardigden
vanuit de dorpsraad Serooskerke. Willem den Herder is wel geweest en
gaf aan dat het een goede bijeenkomst was waar over verschillende
zaken is gesproken.
Mailtjes inzake N57. De putten in de fietspaden zouden volgens de
gemeente met granulaat zijn gevuld. Dit blijkt echter modder te zijn. Jan
gaat polshoogte nemen en neemt contact hierover op met de
gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat in 2020 doorgroeitegels
geplaatst zullen worden.
Uitnodigingen Dorpsraad Vrouwenpolder 5 juni tkn
Mail Olivier Eshuis inzake huisvesting jongeren. Leuk initiatief, al
vragen wij ons af of particuliere verkopers beneden de marktprijs zullen
willen verkopen. Wel hebben we ideeën gewisseld over de
bejaardenflats aan de Poortstraat/Noordhoutstraat. Hiervan staan er 4
leeg. Deze zouden kunnen worden afgebroken om nieuwbouw
(starterswoningen) te realiseren. Willem den Herder noemt ook nog
mogelijkheid voor eventueel tiny houses, maar dan zou eerst de



behoefte gepeild moeten worden. Jan doet navraag bij de gemeente
over de plannen van de bejaardenflats en koppelt terug aan Olivier.
Uitnodiging Dorpsraad Meliskerke 2 juli tkn

5. Dorpsplan Serooskerke
 Huidige situatie MVG;
 De uitkomst van het IHP is leidend voor renovatie danwel
nieuwbouw voor de school. De besluitvorming hiervoor ligt bij de
school (directie Primas-scholengroep). In principe is er ruimte in het
huidige schoolgebouw om eventueel ook de kinderen uit
Vrouwenpolder te huisvesten. Naar verwachting is het IHP in
september klaar en zal dit worden ingebracht in de
begrotingsvergadering in november.
De gemeente is in gesprek met O.O.S. om een toekomstvisie op te
stellen voor het Zwembad. Dit zal naar verwachting een
samenwerking worden tussen de gemeente en O.O.S. waarbij er
een aparte entiteit opgericht zal worden voor het zwembad. De
gemeente is voornemens om de Zandput te renoveren evenals de
gymzaal indien er geen nieuwbouw komt voor de school. Aangezien
we geen invloed kunnen uitoefenen op eventuele nieuwbouw van de
school en op de toekomstvisie van het zwembad, de gemeente
heeft daar de beslissende rol gegeven aan respectievelijk de school
en O.O.S., willen we maximaal inzetten op de gymzaal. Gezien de
toekomstvisie van de sportvereniging is enkel renovatie van het
huidige pand absoluut niet voldoende. Wij zouden het liefst
nieuwbouw zien of met de school of in combinatie met de Driehoek
en eventueel Huisarts.
 Na afloop van de vorige vergadering is er een brief verstuurd aan
B&W, maar ondanks hun spijtbetuigingen over de gebrekkige
communicatie, hebben we ook deze keer hier weer niets op
vernomen.
 Samenwerking met Aagtekerke, Oostkapelle en Westkapelle; Dit
komt effectief niet van de grond. Iedere dorpsraad gaat toch voor
zijn eigenbelang en zet de eigen punten op de agenda. Hierdoor
komen de gezamenlijke doelen niet goed van de grond.


Welzijn ontwikkelingen; Jacobine en Natalie hebben een flyer laten
maken welke deze week huis aan huis wordt bezorgd over heel
Serooskerke.

6. RO-zaken
 Snelheid Oostkapelseweg/Wilgenhoekweg
Robbie initieert dat er met regelmaat snelheidscontroles zullen worden
gehouden. Dit is mogelijk via de Instagram van de politie. De vorige
vergadering heeft Schot aangegeven dat dit erg lastig is, we gaan het
nu zelf proberen te regelen.
 De Calamiteitenweg naar de Zompe is nu ontsloten. De Brandweer en
Willem den Herder hebben de sleutels van de paaltjes. De weg is
verhard en kan prima gebruikt worden door fietsers en voetgangers.



De gevaarlijke situatie aan de Hondegemseweg, uitgang Zompe, blijft
problematisch. Op de langere termijn is men bezig met een nieuw
wegenplan waar dit in mee wordt genomen. Op de kortere termijn wordt
er gekeken om op een goedkope manier toch de gevaren eruit te halen.
Willem den Herder heeft dit geïnitieerd en stelt voor om op zeer korte
termijn, komende week, met de belanghebbende partijen (gemeente,
Wervenhove en dorpsraad) rond tafel te gaan zitten. Jan zal aansluiten.

7. Waker en Website
Midden juli gaan Izaäk en Bert aan de slag met het maken van de nieuwe
Waker.
Website: op dit moment geen bijzonderheden
8. Rondvraag
Jacobine geeft aan dat de bordjes van de Boomgaard wat haar betreft eerder
mogen komen dan dat het fietspad naar Oost klaar is. Tevens geeft ze aan
dat er veel doorgeschoten gras is. Izaäk geeft aan dat ze afgelopen week een
paadje hebben gemaaid. De rest van het gras blijft staan ivm de bijen.
Misschien dat ze de picknicktafel zijn vergeten… Met een aantal vrijwilligers
zullen ze dit proberen bij te houden
Jacobine verkeerssituatie bij de benzinepomp is en blijft gevaarlijk. Auto’s
blijven langs alle kanten in en uit rijden ipv de borden te volgen die er toch
duidelijk staan. Een strip is gevaarlijk, dus ook hier vragen om extra controle.
Robbie zal dit doen.
Robbie vraagt aandacht voor de Rabobank clubsupport. Inschrijven is weer
mogelijk, anders dan voorgaande jaren dient hier een specifiek doel aan
verbonden te worden. Een ieder zal hier nog over nadenken.
Izaäk complimenteert Jacobine en Lianne voor de mooie flyer inzake platform
Welzijn.

