
 

 

Aanwezig: Hedy van Straten, Arie Schot (Wethouder), Ronald Daniëlse(gemeente), René Ouwerkerk 

(Welzijn Veere), Johnny de Visser (inwoner), Lianne de Later, Robbie Holmes, Marcel van den Bosse 

(SGP), Jan Kousemaker, Jan Hendrik Bruins (inwoner), Jacobine Vader. 

Afmeldingen: Willem den Herder, Izaäk Geschiere, Anneke Brouwer, Sander Lobbezoo, Manon 

Kluijfhout. 

 

1. Opening 

 Jan opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 

 De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Notulen vorige vergadering 2 december 2019 

 Opmerking over plaatsing bordje bij Kunstwerk, de opdracht ligt bij Orionis, heeft vertraging 
maar wordt aan gewerkt. 

 Carbidschieten, aan Johanna de Buck is een mail gestuurd en gesprek Oranjevereniging en 
Dorpsraad zal gepland worden. 

 Opmerking Hondegemsweg, plaatsing matrixbord voor meten snelheid en telling, Ronald 
Daniëlse gaat navraag doen wat voor een soort bord dit geweest is (alleen snelheid of ook 
registreren meetgegevens). 

 Rotonde N57, verdubbeling van deze rotonde staat op programma Rijkswaterstaat voor  
2024, dit is een paar jaar later dan toegezegd was. Tevens komt aan de orde de status van 
het leggen van doorgroeitegels naast de parallelwegen. Ronald zal nagaan wat de status nu 
is. 

     
4. Ingekomen stukken en mededelingen (reeds toegezonden) 

 Vrouwenpolder uitnodiging Pelgrimsspeld; tkn 

 Nieuwsbrief ZVK; tkn 

 Informatiebrief Veerse Toegang; tkn 

 Brief bezuinigingen Veerse Ruimte; als dorpsraad uiten we onze bezorgdheid over het feit 
dat er op bloembakken en groen wordt bezuinigd in onze kern, zoals o.a. de bloembakken op 
het Muntplein. Er wordt nader geïnventariseerd of de bloembakken geplaatst kunnen 
worden door de gemeente. Evt. beplanting door bewoners of door bijdrage uit het 
leefbaarheidsfonds. Bewatering evt. door bedrijf die ook de hangende bloembakken water 
geeft. 

 Vergaderschema gemeente Veere; tkn 

 Stadsraad Veere inzake vlinder Idylle; tkn 

 Uitnodiging nieuwjaar Vrouwenpolder; tkn 

 Uitnodiging Fondsenplein nieuwjaar; tkn 



 
5. Dorpsplan Serooskerke 

 Bijeenkomst 5 februari maatschappelijk vastgoed Serooskerke, Hedy, Robbie, Sander, Izaäk 
gaan hier naar toe, Jacobine reserve.                                              

 Mail vanuit Wilgenlaan inzake gevolgen verplaatsen Dorpshuis naar Petruskerk, Jan zal 
bewoner beantwoorden met advies contact op te nemen met Angelique Remijn. 

 
6. RO-Zaken 

 Dorpsschouw 12 februari. Jan, Izaäk en Jacobine. Ook wordt bericht op FB geplaatst. 
Iedereen inventariseren of er aandachtspunten in hun buurt zijn. 

 Mail Leon Van Belzen inzake fietspad/voetpad Wilgenhoekweg; Dit is een goed voorstel. Jan 
zal zo reageren. 

 Mail Marco Melis inzake vuilnisbakken; meenemen in dorpsschouw. Jan zal nog een reactie 
richting Marco sturen; 

 Mail Leon van Belzen inzake uitrit Zandput; blijft zoals het is, betonnen paaltje is geplaatst op 
verzoek bewoner.  Jan zal Gemeente verzoeken een hoger paaltje te plaatsen. 

       
 
7. Waker en Website 
Geen opmerkingen. 
 
8. Rondvraag 

 Marcel van den Bosse geeft complimenten aan redactie van de Waker voor het mooie 
nummer. 

 
Met dank aan de aanwezigen wordt vergadering gesloten. 
Volgende vergadering 11 maart 2020 19.30. 
     
 

 


