
 
 
Aanwezig: Jacobine Vader, Hedy van Straten, Manon Kluijfhout, Jan Kousemaker, 
Robbie Holmes, Lianne de Later, René van Ouwerkerk, Sander Lobbezoo, Andre v/d 
Hoofd, Willem den Herder, Bert Geleijnse, Marin v/d Berge, Joanna de Buck, Arie 
Schot, Anneke Brouwer 
 
Afmelding ontvangen: Marcel v/d Bosse, Izaäk Geschiere  
 

1. Opening 
Jan opent de vergadering. Een speciaal welkom aan Sander ons nieuwe 
bestuurslid. Sander stelt zich kort voor. 
 

2. Vaststellen agenda 
De Agenda wordt vastgesteld 

 
3. Notulen vorige vergadering 14 maart 2019 

Het volleybaltoernooi stond 27 juni gepland dit wordt 26 juni om 18.30u  
Bert Geleijnse neemt voor de waker taken over als redactielid. 

 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden) 
 

 Mail inzake onderhoud Noordweg Ronald Daniëlse; Jan heeft overzicht 
van investeringen gevraagd over laatste 10jr van Serooskerke we 
wachten reactie af. Eigenlijk zouden wij een overzicht willen over de 
laatste 20 jaren, dit geeft as echt een beeld. 

 Verslag dorpsraad vergadering Vrouwenpolder en agenda vergadering 
3 april; tkn 

 Mail verkeersoverlast Wilgenhoekweg; punt agenda 

 Idem Vrouwenpolderseweg 

 Brief/ mail dorpsraad Oostkapelle inzake MVG; tkn 

 Mail inzake voetjesactie Serooskerke; niks meer over gehoord Robbie 
mailt Jeroen hier nog over. 

 Mail FOV inzake verkeerssituatie Zompe; evt. samen optrekken met het 
waterschap.  
Ontsluiting fietsers calamiteitenweg/ gevaarlijke situatie. 
Een aantal fietsers en voetgangers gebruiken weg al.  
Deze is altijd bedoeld geweest puur als calamiteitenweg.  
Wervenhove is op dit moment in gesprek met potentiele kopers, dit kan 
nog wel even duren. Daarna kan er pas een oplossing gevonden voor 
de ontsluiting via de calamiteitenweg.  



Arie Schot heeft wel overleg gehad met waterschap. Niet in beeld 
wanneer er oplossing komt. De Gemeente moet maximaal druk 
uitoefen. 

 Mail Marin van den Berge inzake aanwezigheid vergadering; tkn 

 Uitstallingsnota 2020; tkn 

 Mail bijeenkomst werkgroep Zandput; onduidelijkheid over hoe het nu 
loopt.   

 Mail inzake samenwerking dorpsraden Oostkapelle, Westkapelle, 
Aagtekerke en Serooskerke in het kader MVG; op agenda 

 Uitnodiging dorpsraad Meliskerke; tkn 

 Mail herstel toren; tkn 

 Huisvesting tweede woning Veere; tkn 
 

5. Dorpsplan Serooskerke 

 Huidige situatie MVG; Op 18 april j.l. is er een gesprek geweest met 
Angelique verder info zou volgen binnen 2 à 3 weken tot op heden 
nog niets gehoord, bijeenkomst staat nu gepland 27-5.  
Plan is om te investeren in renovatie van de Zandput. Voor het 
zwembad komt een toekomstvisie.  
School/ gymzaal zouden ook gerenoveerd kunnen worden, tenzij 
school nieuwbouw wordt omdat renovatie te duur is dan wel de 
school te klein is om Vrouwenpolder te huisvesten.  
Bij renovaties zijn de investeringen voor de komende 20jr gedaan en 
zal er geen ruimte meer ontstaan voor een verbetering van de 
kwaliteit van het vastgoed. De rol van OOS op dit moment 
onduidelijk.  
Bij de ontwikkeling van Serooskerke Oost wordt gedacht aan een 
relatief groot zorgcomplex. Dit complex zal geen toegevoegde 
waarde hebben voor het dorp en wellicht alleen maar leiden tot 
overlast als gevolg van verkeer.  
Als dorpsraad hebben we aangegeven dat de huidige plannen erger 
zijn dan wij verwacht hadden.  
Willem den Herder: vraagt zich af of renovatie voldoende zal zijn om 
energieneutraal vastgoed te realiseren. 
Doorrekening is nog bezig op dit moment nog niet afgerond. Op 27-
5 wordt er gecommuniceerd door gemeente.  
Schoolbestuur is op dit moment leidend wat betreft de school. Er 
wordt gewerkt aan een integraal huisvestingsplan voor alle scholen. 
De uitkomst hiervan zal bepalend zijn voor de ontwikkeling van de 
school in Serooskerke. 
Manon: sportverenigingen gaan nu al naar andere dorpen, 
renoveren lost probleem niet op komt niet op eis van deze tijd.. 

 Dorpsraad zal weer brief sturen naar B&W. De inhoud hiervan is 
tijdens de vergadering besproken. Afschrift van de brief zal 
verzonden worden aan de raad. 

 Samenwerking met Aagtekerke, Oostkapelle en Westkapelle; 
afgesproken gezamenlijk op te trekken.  

 Volgens Marin v/d Berge is er geen enkel raadslid blij met de situatie 
die nu ontstaan is.  



Het is nu al de derde keer dat er een dorpsplan wordt aangeboden 
aan de Gemeente en tweede keer dat bewoners teleurgesteld 
worden na intensieve participatie. 
Marin v/d Berge snapt gevoelens wel, doen er volgens haar wel 
degelijk iets aan.  
Jan vraagt zich af of er iets aan de oorzaak van de ontstane situatie 
gedaan wordt.  College wordt door de raad niet op aangesproken op 
de oorzaken en het treffen van maatregelen. 
 
Plan was onrealistisch, voorzieningen die wij nodig hebben zullen 
gehandhaafd worden. Het college is volop bezig de plannen verder 
uit te werken. 
 
Communicatie vanuit de Gemeente is en blijft een groot probleem. 
 

 Welzijn ontwikkelingen; Jacobine zegt niet veel nieuws te kunnen 
melden. Gilde Walcheren en Willy de Nooijer zijn ook aangesloten. 
 

6. RO-zaken 

 Snelheid Oostkapelseweg 
Dit is een probleem wat al lang speelt en waarvoor geen oplossing 
getroffen wordt. 
Vraag is wanneer wordt er gehandhaafd?  
Volgens Arie Schot is dit lastig te regelen. Proberen vraag weer eens 
neer te leggen bij politie.  
Er is meer overlast zijn, maar er worden bijna geen klachten bij ons 
neergelegd.  

 Overlast Vrouwenpolderseweg 
Onlangs overleg gehad met Connexion, volop in onderhandeling over 
routes.  
Arie Schot heeft veel contact met gedeputeerde hierover. Als dorpsraad 
hebben we aangegeven dat communicatie naar omwonenden hierover 
erg belangrijk is. Dit is een taak van de Gemeente.  
Op dit moment wordt er onderzoek gedaan over hoe het vervoer 
gecombineerd zou kunnen worden. Is een heel proces en dit kost veel 
tijd.  

 
7. Waker en Website 

Bert Geleijnse vraagt welke zaken wij belangrijk zouden vinden voor in waker. 
Bij tips graag aangeven aan redactie.  
 
Website: op dit moment geen bijzonderheden 

 
8. Rondvraag 

Marin zegt de waker met veel plezier te hebben gelezen.  
Manon school is bezig om op 4 juli BBQ voor ouders van hele school te 
organiseren, misschien handig om rekening te houden met datum i.v.m. 
andere activiteiten. Deze datum is niet doorgegeven door Jacco. 

 


