Notulen Openbare Dorpsraadvergadering
Datum: 10-10-2019
Aanwezig: Astrid, Bob, Chris, Leanne en Thea
Overige aanwezigen: Aantal personen aanwezig (zie lijst)
Afwezig met kennisgeving :
Jacqueline van Burg wethouder, Leona van der Sar VVD, Marleen Keus Zeeuwland,
Notulist: Astrid
1.

Opening
Chris opent de vergadering om 20.08 uur en heet iedereen van harte welkom.
Een volle zaal dat doet ons deugd.
Bijzonder woord van welkom aan vertegenwoordigers van de Gemeente SD, de
politiek en de pers.
Iedereen heeft bij de deur een multi-colour full-led lampje gekregen met de
boodschap: “laat je zien, ook in deze donkere dagen”.
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Mededelingen
- Afwezig met kennisgeving, zie hierboven
Binnen: (Dorpshuis)
- Huurtarieven voor 2020 vast gesteld. Omdat de huur aan Zeeuwland
omhoog gaat zijn ook de verhuurtarieven iets omhoog gegaan (3,5%).
- Verenigingen kunnen ook komend jaar leefbaarheidssubsidie aanvragen,
zie aanvraagformulier op de website.
- Het hoge waterverbruik in het DH is onder controle, was een doorlopende
WC.
- Aansluiting muur-dak bij podium is door Zeeuwland geïsoleerd
- Verbetering geluid en beeld is in de pijplijn, wss de laatste keer dat jullie
naar dit ouderwetse scherm kijken, we gaan een enorme stap maken!
- Activiteit voor de jeugd nog niet veel concreter, we zoeken 1 of 2
vaders/moeders die hieraan willen mee helpen, ook de jeugd er bij
betrekken, bijv. eens in de maand op vrijdag-avond film avond oid.
Buiten:
- Ronde met Brandweerwagen ivm ruimte (houdt bij parkeren rekening met
hulpdiensten) en Handhaving gemaakt (honden aan de lijn en poep
opruimen) het veld op de Ring is géén uitlaatzone.
- Installeer de app Buiten beter en gebruik deze voor kapotte verlichting,
slecht groen-onderhoud, lege poepzakdispensers en zwerfvuil.
- Woonbeleid van Zeeuwland. Zeeuwland staat open voor nieuwe
woonvormen. Als er concreet behoefte is aan een knarrenhof, tiny houses
etc. Kom maar met een lijst met serieuze geïnteresseerde dan kan
Zeeuwland ze benaderen.
Aankondigingen:
- 7 december ontsteken vd kerstverlichting op de ring
- 31-12 oliebollen-actie, onder aanvoering van Marcel Kwaak
- 11 januari traditionele stamppotmaaltijd (maar met iets nieuws) en
kerstboomverbranding
- Oproep voor nieuwe bestuursleden!
Momenteel vind er een verkennende deelname plaats, daar zijn we heel blij
mee en is altijd een mogelijkheid, als je wel geïnteresseerd bent maar
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terughoudend bent omdat je niet precies weet wat het inhoud. Ook voor
afgebakende items is plaats, zoals de organisatie van één of meer
evenementen. Kom gerust bij ons stage lopen!
- We hebben in september j.l. een uiterst-succesvolle bbq georganiseerd. We
hadden niet gerekend op zoveel animo waardoor er op het laatst toch nog
heel wat geregeld moet worden. We zouden dit volgend jaar graag weer
organiseren, het voorziet duidelijk in een behoefte. Maar we kunnen het
niet alleen, wie pakt het stokje over? een draaiboek is er dus veel werk is
het niet.
Notulen (18-04-2019)
Er zijn geen op en of aanmerkingen over de notulen, ze worden onder
dankzegging goedgekeurd. De vastgestelde notulen worden op de website
geplaatst.
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Verkiezingen bestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn Bob van Goor en Chris Visser.
Astrid neemt even het woord want ook Chris onze voorzitter heeft zijn 3 jaar
termijn erop zitten. Hij is aftredend maar herkiesbaar. Zijn er tegenkandidaten.
Die zijn er niet. Zijn er bezwaren tegen de kandidatuur. Nee die zijn er niet.
Chris en Bob zijn bij deze herkozen.
Thea van de Sande is aftredend maar niet herkiesbaar. Chris neemt het woord.
Thea neemt na 6.5 jaar afscheid van de DR. Er zijn voor haar nu andere zaken in
haar leven die meer tijd van haar vergen. Thea verzorgde altijd met veel secure de
stukken voor de vergaderingen, zij bracht in haar “ buitengebied “ de
uitnodigingen rond voor de openbare vergaderingen, het zitje in de hal van het
Dorpshuis komt uit haar hand en zij hield ons als bestuur scherp. We zullen haar
missen, maar hebben begrip voor haar keuze. Als dank ontvangt zij een mooie bos
bloemen en een cadeaubon.
Thea neemt ook nog even het woord en bedankt de andere leden van de
Dorpsraad voor de gezellige en leerzame tijd en wenst het bestuur veel succes.
Ook de werkgroepen wenst zij veel succes. Zij zal het zeker gaan missen, vooral de
bestuursvergaderingen.
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Sinds een paar jaar werken we met werkgroepen.
Mensen kunnen zich inzetten voor concrete zaken.
Deze worden dankzij de werkgroepen sneller opgepakt. Er zijn momenteel 20
personen actief in de huidige werkgroepen.
De werkgroepen opereren onder eindverantwoordelijkheid van de DR maar
hebben veel vrijheid.
Vanuit de dorpsraad hartelijk dank voor alle inzet.
Evelein vraagt of zij even het woord mag nemen.
De Oranjevereniging heeft dringend nieuwe leden nodig. Esmeralda Visser heeft
aangegeven nog wel in het bestuur te willen blijven, maar wil geen hand en
spandiensten meer verrichten op de Koningsdag zelf.
Ook doet Evelein een oproep om als bewoner van het dorp zich op te geven voor
de AED cursus, zodat er meer mensen oproepbaar zijn voor het AED apparaat.
Opgave kan bij Evelein.

Werkgroep “verkeer” (door Evelein Mesman)
Overige werkgroepleden zijn Edwin Vrijland
Evelein neemt het woord :
Nadat er contact is geweest met H. de Winter van de Gemeente, zijn er metingen
gedaan op de Ring en de Laan der Wereldveteranen. De resultaten hiervan zijn
binnen de normen. De kabelbemeting blijft langere tijd liggen. Het door de
bewoners zelf aangelegde zebrapad op de Ring mag blijven liggen omdat het
verschillende kleuren zijn en niet de kleuren van een orgineel zebrapad.
Edwin neemt het woord :
Update over de presentatie van april :
* snelheid Vissersweg
* bushalte
* oproep Aollergaertje
Vissersweg is “ gerepareerd “. Het groot onderhoud moet nog worden gedaan, er is
nog geen tijdvak bekend.
Bushalte blijft voorlopig bestaan.
De schoolbus is gestopt. De kinderen die in Nieuwerkerk naar school gaan zijn nu
aangewezen op eigen vervoer of per fiets. Het aantal fietsbewegingen is te laag
voor de aanleg van een fietspad.
Stefan Eckhardt vraagt hoe het veiliger maken van de Vissersweg wordt
opgelost……deze vraag kan nog niet beantwoord worden, ze zijn er nog volop mee
bezig.
Peter Vijverberg merkt op dat op de polderwegen vaak hard gereden wordt, ook
door ouders met kinderen in de auto.
Jakkoo Brouwer rijdt vaak tussen de 80 en 90 kilometer met zijn auto. Hij vindt 60
kilometer echt te langzaam.
Karin Bredewolt merkt op dat het niet zo moeilijk is….gewoon je cruise control op
60 zetten.
Edwin vindt het belangrijk dat er op de snelheid wordt gelet. Hij doet het zelf nu
ook.
Mevrouw Verkerk vraagt of het omwille van de veiligheid niet beter is dat de witte
streep aan de zijkanten weer terug komt. Het maakt het voor de fietsers ook
veiliger.
Wim Bredewolt merkt op dat het een lappendeken is op de Vissersweg. Het zijn
vooral kuilen en hobbels, hij vindt het schandalig, de weg is slecht. Bij het
waterschap is de prioriteit gelegd bij die wegen waar slachtoffers ( zijn ) gevallen.
Hij vraagt zich af of er niet meer gecontroleerd moet worden, met een flitspaal of
met een laser.
Karin Bredewolt vraagt hoe het zit met het vrachtwagenverbod in het dorp. Zij
vraagt zich af wie dit verzonnen heeft……..er wordt niet gehandhaafd op de borden
en dan heeft het volgens haar geen zin.
Chris neemt hiervoor even het woord. De dorpsraad is met het idee naar de
gemeente gegaan en door de gemeente zijn de borden uiteindelijk neergezet. De
opzet was om de grote vrachtwagens te weren van de Ring. Er kunnen echter bij
de gemeente ontheffingen worden aangevraagd. Ook zijn er voor de
verbodsborden altijd waarschuwingen, die worden op 150 meter voor het

gebodsbord gezet. Karin Bredewolt vindt echter dat het moet kloppen en anders
geen borden neer zetten.
Tilly Boogert merkt op dat de verantwoording voor een ieder zelf is, ook de
verlichting bij de fietsers is hun eigen verantwoording.
Schoolbus is komen te vervallen. Deze afspraak was gemaakt bij aanvang van het
vervoer. Vandaar dat er een oproep stond in het Aollergaertje. Iedere wens kan
worden aangegeven, mist u een bepaald vervoer, aangeven kan bij Edwin Vrijland.
Jakkoo Brouwer merkt op dat er al een buurtbus rijdt en nu ook een busje van de
gemeente.
Edwin meldt dat een goed voorbeeld het project in Dreischor is. Het is een
duurzaam project, mede mogelijk gemaakt door de bewoners van dat dorp.
Karin Bredewolt vraagt ook nog naar de laadpaal voor de elektrische auto’s die op
de parkeerplaats staat in de Hubrecht Kosterstraat. Deze is inmiddels aangesloten
en in werking, meldt Astrid Langendoen.
Chris bedankt Evelein en Edwin voor de uitleg en de inzet van de werkgroep.
6.

Werkgroep “buitengebied” (door Jakkoo Brouwer)
Jakkoo neemt het woord. Het wordt een kort verslag…..
De werkgroep is als geheel nog niet bij elkaar geweest. In de week van 14 oktober
is er een groepsoverleg.
De nieuwe brug is een feit, er is inmiddels voor de hondenbezitters een
roestvrijstalen plaat in het midden van de brug gelegd zodat de honden er goed
over kunnen lopen.
Het waterpeil van de kreek is met 25 cm. naar beneden gebracht. Het waterpeil
staat nu op 2.30 NAP. Ideaal zou zijn als het op 2.40 NAP staat. Hierdoor is de
kreek zich weer aan het herstellen. Er is weer leven aan de oevers, het zoutpeil zit
nu meer op een normaal niveau. De doorlaat in de Stelweg is afgesloten. Het heeft
helaas niet het gewenste effect opgeleverd.
Het strandje zit inmiddels in de strandnota van de gemeente. Samen met de
campings heeft Jakkoo als proef een randje neer gelegen om te voorkomen dat het
vuil en wier te ver het strandje op zou komen. Door de rand wordt wat het water
brengt ook weer mee terug genomen. ( Een idee van de helaas inmiddels
overleden D. van Hugen )
Het moet nog verder uitgewerkt worden, de richtlijnen moeten nog bepaald
worden, wat mag wel, wat mag niet.
Ook wordt er aangegeven dat er bebording moet komen voor de honden, paarden
en de kitesurfers ( in het seizoen )
Het maaibeleid rondom de kreken is verbeterd, er is nog veel werk, maar er is
beweging.
Het watersnoodmuseum wil de verloren caisson aan de Groene weg als
speerpunt/markeringsplek gaan gebruiken voor een wandelroute ( 4 – 6
kilometer ). Er moet nog worden bekeken hoe het pad gaat lopen, het moet een
fatsoenlijke en goed gangbaar pad zijn.

Roland Broos is de nieuwe contactpersoon van SBB. Hij staat open voor
vernieuwingen en samenwerking. Samen met de werkgroep moet er aangegeven
worden waar onderhoud nodig is. In de oostkreek is het gewenst om een aantal
doorkijkplekken te maken. Achter Camping de Kreekoever gaat SBB deze winter al
aan de slag.
Het is misschien een idee om tijdens de voorjaars openbare vergadering iemand
van SBB uit te nodigen en meer te vertellen over het beleid ( aktiepunt )
Er zijn veel gezamelijke belangen. De gemeente, het watersnoodmuseum. Dit kan
eventueel meegenomen worden in de dorpsvisie of in de gebiedsvisie.
Voor landschapsvernieuwing zijn er zeker subsidiemogelijkheden vanuit Brussel.
Chris bedankt Jakkoo hartelijk voor het sturen van de werkgroep en zijn uitleg.
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Werkgroep “toekomst voetbalveld” (door Wouter van Marle )
Wouter neemt hiervoor het woord.
Ze zijn met een deel van de werkgroep naar de gemeente geweest. Zij hebben
plannen laten zien. De gemeente mist echter de waardes, wie gaat er gebruik van
maken ?
Dus is het belangrijk om op zoek te gaan naar gebruikers van de verschillende
opties. Zodra dat in kaart gebracht is kunnen ze opnieuw terug naar de gemeente.
Een optie is om de campings te vragen naar een eventuele behoefte van hun
campinggasten. Ook is er een mogelijkheid om een fitnesspraktijd te benaderen.
Evert Bogert vraagt of hierover nog een enquete wordt uitgezet onder de
bewoners van het dorp ? Hoe ga je de gebruikers meten/peilen ?
Chris meldt dat het een moeilijke opdracht is, er is geen budget, er is geen
vastomlijnde kader.
Mevrouw Verkerk vraagt zich af wie de kantine gaat beheren ?
Evelein Mesman vraagt of er nog vervolg gesprekken zijn geweest met de jeugd ?
Chris bedankt de werkgroep voor hun tijd en inzet.

8.
9.

Pauze
Presentatie door Sten van der Vliet “Handhaving”.
Sten stelt zich voor en vraagt aan de aanwezigen wat zij denken dat de taken van
handhaving is…..
De taken bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van het parkeerbeleid en de
parkeerboetes, wild kamperen, handhaven van de orde in uitgaansgebieden en het
handhaven in de krappe en smalle straten.
Heeft men een handhaver nodig, bel dan de Servicelijn van de Gemeente.
Heeft men direct een handhaver nodig ( tussen 09.00 – 17.30 uur ) dan is het
nummer 0111-452475.
Het melden aan handhaving kan via Digd en voor bedrijven via E-herkenning.
De service lijn van de gemeente kan altijd gebeld worden.

De taken en functies zijn :
* Leefbaarheidmeldingen
* Milieumeldingen
* Fiscale controle
* Evenementen, controle en toezicht
* Toezicht jeugd
* Horeca controle en toezicht
* Recreatie
* Cameratoezicht
* Basis Registratie Personen controle
* Ondermijning
* Drank – en Horecawet
Uitrusting :
Steekwerend vest
Handboeien (dit alleen als de handhaver geweldsbevoegdheden in zijn bezit heeft)
Bodycam
De communicatie gaat via C2000 ( meldkamer en politie zelf )
Handhaving en politie
Er is wekelijks overleg met de Burgemeester
Gezamenlijk optreden
Toekomst
Samenwerken met de politie
Lichte verkeersovertredingen
Systemen samen brengen
Uniform
Geweldsmiddelen
Sten vraagt of er nog vragen zijn …….
Sandra Vos vraagt om een voorbeeld wanneer je handhaving belt en wanneer de
politie
Negeren van borden is b.v. handhaving, geluidsoverlast b.v. is politie.
Evelein Mesman vraagt wat te doen bij accu middelen op de weg…..
Servicelijn bellen, zij geven de melding door aan handhaving.
Chris dankt Sten voor de duidelijke presentatie en uitleg en geeft als dank nog een
presentje.
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Rondvraag
Corrie Vijverberg wil even een oproep doen voor de ijsvereniging. Zij hebben
dringend bestuursleden nodig en ook vraagt zij zich af of er nog een toekomst is
voor de ijsvereniging……
Nina Fondse vraagt of er bij andere bewoners ook problemen zijn met het
ontvangst van het mobiele netwerk voor de telefoon…..Helaas is dit het geval,
maar daar heeft de Dorpsraad geen invloed op.
Peter Vijverberg maakt de Dorpsraad er op attent dat er voor plannen allerlei
potjes ( subsidies ) zijn, maar dan moet er wel gebruik van worden gemaakt.
Ook vraagt hij de Dorpsraad er rekening mee te houden dat de raad 2x in de

maand op donderdag vergaderd. Leden van de raad willen graag aanwezig zijn op
openbare Dorpsraadvergaderingen.
Sluiting en tijd voor napraten met een drankje en een hapje
Chris sluit om 22.25 uur de vergadering, bedankt alle aanwezigen voor hun komst
wenst hen een fijne thuisreis en nodigt iedereen uit voor een drankje en hapje aan
de bar.

