
 
Notulen dorpsraadvergadering 2 december 2020 Online via Skype 
 
 
Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Robbie Holmes (penningmeester), Sander 
Lobbezoo (secretaris), Izaäk Geschiere, Hedy van Straten, Manon Kluijfhout, Lianne de 
Later, Pieter Wisse (wethouder), Angelique Remijn en Daphne Haaze (MFA), Ronald 
Daniëlse (gemeente) René Ouwerkerk (Welzijn Veere), Theo Geschiere, Jacobine Vader 
(notulist). 
 
Afmelding ontvangen van: Anneke Brouwer en Willem den Herder. 
 
         1.  Opening. 

 Jan opent de online vergadering. 
 

         2. Vaststellen agenda. 
 
         3. Notulen vorige vergadering. 
             Geen opmerkingen. 
 
         4. Ingekomen stukken en mededelingen.     

 Mail inzake afvalbak Welgelegen nog geen verdere reactie ontvangen, 
Ronald Daniëlse pakt dit verder op. 

 Mail inzake beheerplan park Welgelegen, Jan neemt hiervoor contact op met 
Johanna, evt. iemand vanuit de dorpsraad deel te nemen in het beheerplan. 

 Mail inzake bus route. Is een lastig vraagstuk i.v.m. teruglopend aantallen 
passagiers, gekeken wordt of bepaalde vervoersstromen te combineren zijn. 
Pieter Wisse geeft aan namens het college dat bereikbaarheid op één staat 
en dat dit gegarandeerd moet zijn. De continuïteit van de aangeboden 
oprooeptaxi, van Serooskerke naar station is nog onvoldoende geregeld. 
Geld voor draaipunt bus blijft beschikbaar, als er groen licht komt zal de halte 
snel gerealiseerd kunnen worden. 

 Mail Rabobank inzake clubsupport, mooi bedrag binnengekregen, dank. 

 Mail inzake N57. Budgetaanvraag is ingediend bij Rijkswaterstaat om rotonde 
te verdubbelen, wij hopen volgend jaar antwoord te krijgen van 
Rijkswaterstaat. 
Hinder puin paralelweg, Pieter geeft hiervoor contactadres door van Jessica 
van Espen. De dorpsraad gaat de meldingen van hinder aan haar doorgeven 
en vragen of zij fysiek de situatie met de dorpsraad wil bekijken. 

 Mail inzake overleg MVG, Pieter bedankt Izaäk voor de goede verwoording in 
de raad. 

 Mail inzake onderhoud vijver Welgelegen. De dorpsraad maakt zich zorgen 
omtrent de paden, door het onderhoud zijn schelpen verdwenen. We wachten 
af of dit hersteld wordt. 

 Mail inzake snelheidsmeting. Pieter wacht de proef in Koudekerke af waar 
een snelheidsmeting gehouden wordt met belonen, wordt door Provincie 
betaald. 
Kan in de toekomst een mogelijkheid zijn voor Serooskerke. 
 

4.Dorpsplan Serooskerke 

 Huidige stand van zaken. Terugblik op afgelopen maandag, toen er een 
onlinebijeenkomst was van de werkgroep MFA. We beseffen dat het een grote 
uitdaging wordt wat inrichting van het gebied betreft als we spreken over de 
vervoersstromen, 130 eenheden, ontsluiting bij rotonde en/of door het dorp. 



geluidscontouren en fijnstof. Om de 2 maanden zal de werkgroep 
bijeenkomen. Er komen losse overleggen voor sport, onderwijs en zorg. 
Als dorpsraad geven we aan dat we betrokken willen blijven als 
aanspreekpunt en dringen aan op het hervatten van het informele overleg. 

 Dorpsplan actualiseren.  Daarin nemen we mee de omgeving, 
maatschappelijk vastgoed en Oost. Jan, Robbie, Izaäk en Sander nemen dit 
op zich. Ook Manon wordt gevraagd mee te denken. 

 Ledenvergadering. Deze wordt i.v.m. de huidige maatregelen geannuleerd 
waardoor er pas weer een vergadering in mei te verwachten is. 

 Bloembakken Muntplein. Bloembakken komen terug, beplanting regelt Hedy. 
Kwekerij ‘d Onruste zorgen voor de aarde en beplanting en het onderhoud. 
Een en ander wordt met name gefinancierd door bijdragen van sponsors, De 
betonnen bakken kunnen het hele jaar door blijven staan, er kan ook gezorgd 
worden voor winter beplanting. Pieter geeft aan dat er bij de gemeente meer 
middelen beschikbaar komen voor groen, we wachten af of de gemeente kan 
(mee) betalen en anders gaan we extra sponsors zoeken. 
 

5. RO-zaken. 
Is voldoende aan de orde geweest. 
 
6. Waker en website.  

 Uitbreiding account wordt aangevraagd zodat mailbox minder belast kan 
worden. Robbie zal onderzoeken of gebruik gemaakt kan worden van een 
gratis account van Microsoft. 

 De Waker komt in december uit is een mooi en omvangrijk nummer 
geworden. 
 

7. Rondvraag 

 Robbie geeft aan dat er hinder wordt ervaren door zwervende jongelui tussen 
praathuisje en zwembad. Politie is gebeld. René Ouwerkerk adviseert 
jongerenwerker Sandra in te schakelen. 

 Sander geeft aan dat er te weinig borden zijn om te plaatsen bij ingangen van 
het dorp, Ronald vraagt dit na. 

 Jacobine geeft aan dat er water blijft staan op hoek Ds. van Wouwestraat, 
Wilgenhoekweg, is ook met dorpsschouw bekeken maar nog niet verholpen. 
Ronald geeft dit door. 
 

Jan sluit vergadering af. 
 


