Aanwezig: Jan Kousemaker (voorzitter), Robbie Holmes (penningmeester),
Izaäk Geschiere, Hedy van Straten, Sander Lobbezoo (secretaris) en
Lianne de Later (notulist)
Afmelding ontvangen: Pieter Wisse, Manon Kluijfhout, Anneke Brouwer en
Jacobine Vader.
1. Opening
Jan opent de online vergadering.
2. Vaststellen agenda.
3. Notulen vorige vergadering 9 september 2020
Bij de vorige vergadering was Robbie wel aanwezig.
Punt 3 Jan benadert.
Voor verspreiding van flyer vragen bij de Plus.
Nav pag. 1 punt 1 Groepje vormen energietransitie. Oproep in volgende waker.
Enkele namen genoemd.
Jan zal Boa nog benaderen voor afval welgelegen.
pag. 2 Oostkapelseweg in waker benoemen dat fietsers op de rijbaan moeten rijden.
Ander punten staan al op de agenda.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.












Mail inzake lieveheersbeestjes bomen Gargonstraat
Gemeente zal het volgend jaar oppakken en Jan zal bewoners mailen.
Mail verleggen busroute (Tim Geuze). De gemeente is waarschijnlijk
ingehaald door Connexxion. Jan zal de gemeente vragen om een reactie.
Mailtjes inzake parallelweg N57. Geen idee wat we hieraan kunnen doen. De
gemeente zal hier wat mee moeten doen. Wij komen niet verder.
Mail Dorpsraad Vrouwenpolder inzake parkeerbeleid. tkn
Mail verkeersveiligheid Wilgenhoekweg inz. kruispunt Herdershof. Dit is al
veelvuldig besproken met de gemeente. Jan zal reageren naar fam. Koeman.
Mail omvorming groen. Tkn
De volgende vergadering de bloembakken op het muntpleintje bespreken.
Dan kunnen wij ze in het voorjaar vullen met bloemen. Hedy zal de gemeente
benaderen om de bakken in het voorjaar terug te zetten.
Mail J Westerhof/flyer “helemaal groen”. Route van zwerfvuil opruimen
aangeven op een site. Een stukje in de waker plaatsen.
Mail vreugdevuur. Zal waarschijnlijk niet doorgaan/mogen. Jan zal Jacco
mailen.
Mail geen activiteiten in kustkernen. tkn.
Mailtjes inzake bankje Herdershof. De bank gaat er komen.









Vanuit Platform Welzijn Serooskerke komt de mededeling dat er een
Kerst/Wensboom neergezet wordt op het muntplein.
Mail Brandspuithuis. tkn
Mail Zwembad Joanna de Buck. Ruimte in Zandput, ons plan is om daar een
Natuurspeelltuin te ontwikkelen dit conform het dorpsplan.
Afvalbakken park hiervoor zal Jan Jan Marco benaderen
Mail RRE-folder verduurzaming woning. Hoort bij nog te vormen projectgroep.
Mail AED Petruskerk. Wij zullen reageren dat wij niet sponsoren.
Mail 8 november geen herdenking. tkn

5. Dorpsplan Serooskerke etc.,
 Update plan. Goed om dat een keer door te lopen. In grote lijnen is het prima.
We gaan het plan doornemen en aantekeningen/aanpassingen maken.
Meenemen naar de volgende vergadering
 Voorstel maatschappelijke voorzieningen besproken. We staan als laatste o.a.
voor de school maar het is niet haalbaar om het eerder te realiseren. Het
verenigingsgebouw De Zandput wordt niet genoemd. Navragen bij de
gemeente. Zwembad moet als eerste want dat kan niet wachten in verband
met de eisen die gesteld worden. Tussen de regels door staat dat er wordt
gekeken naar de juridische structuur van het zwembad en
verenigingsgebouw. Bij gemeente navragen wat hier het doel van is.
In Oost: school, gymzaal, peuterspeelzaal en gezondheidscentrum (maar wie
zijn dat?).
20 woningen en 64 eenheden voor gehandicaptenzorg. Aandachtspunt is
hoeveel woningen er in de toekomst dan nog gerealiseerd kunnen worden.
Hoeveel ruimte blijft er dan eigenlijk over.
Renovatie gebied Zandput, Torenstraat en Vrouwenpolderseweg wordt niet
genoemd.
Levensloopbestendige woningen zijn gepland in oost, er moet meer aandacht
voor starterswoningen komen. Gebied wordt anders te eenzijdig ingevuld.
Regulier overleg met de gemeente (Pieter, Chris, Angelique, Daphne) weer
opstarten. In raad van november wordt bovenstaande ingebracht. Wij zullen
een schriftelijke reactie sturen en wij zullen inspreken.
6. RO-zaken
Geen zaken meer die spelen.
7. Waker en Website,
Website, geen bijzonderheden.
Kleine waker was gedrukt en herzien en daardoor later dan grote waker in de bus
gekomen.
8. Rondvraag
Platform welzijn Serooskerke heeft verzoek ingediend voor de welkomstborden.
Sander zal dit oppakken.
Jan sluit de online vergadering.

