Openbare Dorpsraad Vergadering 31-10-2016
1. Opening en mededelingen
Jacqueline van Burg afgemeld en Bram v.d. Graaf afgemeld.
2. Vaststellen van de agenda
Geen extra punten
3. Notulen ODR
Goed gekeurd.
4. Ingekomen en uitgegane post
Hondenbeleid ontvangen van de Gemeente.
Binnen Sirjansland zijn er naar de mening van de Dorpsraad geen problemen.
Steigertje is dit jaar slecht onderhouden. Cees en Arjan hebben veel werk verricht met het
maaien van de omgeving van het steigertje. Gemeente zal volgend jaar worden opgenomen
in het regulier onderhoud. Tevens is er gevraagd om het steigertje te verlengen. Hier staat
men niet onwelwillend tegenover.
5. WhatsApp buurt preventie
Dirk: Anne en de Kofferband hebben een toepasselijk nummer gemaakt.
De buurt WhatsApp is een serieuze aangelegenheid. 72 deelnemers op dit moment. Het
zakelijke staat voorop en met een ietsepietsie sociaal karakter.
De taak van de beheerders is het toezichthouden op kort en zakelijk reageren en de politie te
informeren. De beheerders voorkomen het oeverloos gezwam.
De beheerders hebben een beheerdersgroep en worden hierin begeleid om de groep te
beheren. Afgelopen weekeind is een goed voorbeeld waarbij een auto ontvreemd is. De
politie is gebeld en de app is goed gebruikt.
Lees de handleiding vooral.
6. Facebook
Annelies. Er is een Community opgericht. Het staat nog in de kinderschoenen. Als er iets
geplaatst moet worden graag een verzoek hiervoor indienen.
Andre: Is de Facebookpagina van Sir vooruit dan uit de lucht
Annelies: Pagina wel dit is een community geworden.
7. Verkeersveiligheid Gerard Oele
Gerard: VVN geeft de mogelijkheid om een cursus te volgen voor een dag. Dit zou in Sir in het
dorpshuis kunnen. Voor veel mensen is het lang geleden en zijn er veel regels gewijzigd.
Ook is er een reactie test en een gehoortest. Na de lunch is er een stukje theorie waarbij een
test schriftelijk en praktisch uitgevoerd. Er wordt een uurtje gereden in Goes. Na afloop
wordt er gesproken en geëvalueerd. Gemaakte fouten hebben geen gevolgen voor het
rijbewijs. De docent is rijschoolhouder. Het is niet gratis. Er is een bijdrage van 35-40 euro.
Als er interesse is dan graag dit doorgeven. De cursus is door de weeks het rijden is op
zaterdag. Onder de aanwezigen zijn plus minus 10 belangstellenden.
Janny Fluijt: wordt het ook buiten Sir gevraagd
Gerard: Ja maar als er 10 a 15 personen uit het dorp zijn dan kan het hier binnen het dorp
worden georganiseerd. De activiteit valt binnen het bord op de gevel van VVN
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Er kan ook wel gekozen worden voor alleen de theorie. Alleen het rijden kan niet!
8. Wat te doen met het schoolgebouw.
Vorige vergadering was het net duidelijk dat de school dicht ging. Hierna is er actie
ondernomen.
Dineke krijgt het woord: 10-12 jaar geleden is mij gevraagd een film te maken over het leven
van een bewoner. Dit wordt eerst getoond. Laatste vergadering is er gesproken over de
sluiting. Van alle ideeën die daarna geopperd zijn is een selectie gemaakt in een PowerPoint.
De toekomst van het schoolgebouw Sir.
Wat zou er mooier zijn dat wanneer de school verdwijnt er iets voor terug komt wat de
gemeenschap dient.
Bezoek van de politiek. Deze heeft aanhangig gemaakt dat het onderhoud van het
schoolterrein wordt opgepakt.
Wim: dit is een opening geweest. Wat is nu de reactie.
Phil: Compliment voor de presentatie. Dineke heeft duidelijk gemaakt dat het een
samenwerking zou zijn met het dorpshuis. Er zijn zoveel ideeën en het zou fijn zijn als
mensen dit oppakken en er mee aan de slag gaan.

9. Bestuurswijziging i.v.m. aftreden Everdina Hoogerhuis.
Marcel Stouten en Ton Wingelaar hebben zich kandidaat gesteld.
Marcel is niet aanwezig. Besloten wordt te stemmen voor één van beide kandidaten.
Ton Wingelaar wordt gekozen.

10. Rondvraag
Izaak op ‘t hof: Wil voorstellen om de namen te noteren voor deelname verkeerstraining.
Dirk. Slecht onderhoud Sportweg Zandweg. En de sloot te dempen langs de ijsbaan. En de
rand van de weg entree Sir Lageweg bij Hanse /Dominee.
Andre: Er wordt vaker aandacht om gevraagd. Dit zal meegenomen worden in een volgend
overleg.
Wim: Worden er vergaderingen en agenda punten van elkaar uitgewisseld.
André: Gezamenlijke vergadering lopen vaak uit op problematiek van elke afzonderlijke
dorpsraad.
Annelies: Als de problematiek van de school breed gedragen wordt dan willen we dat nu
graag weten.
Arjan de Hulster: Het plan moet natuurlijk eerst concreet gemaakt worden.
Mensen uitnodigen eerst hierover na te denken.
Christine Wingelaar: Volgende keer weer op de agenda.
Dirk Fluijt: Eerstvolgende stap contact met de gemeente.
Discussie ontstaat over de mogelijkheden. Welke activiteiten versterken dorpshuis/school en
wat zijn de mogelijkheden ideeën van de gemeente wat betreft invulling toekomst school.
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Piet Jan op ’t Hof: Plannen kunnen natuurlijk altijd ingediend worden. En iedereen is blij dat
er iets gebeurd. Iedereen is ook overdonderd en heeft geen kant en klare oplossingen.
Koos: Misschien zelfs te denken aan geheel nieuwe functie van het gebouw. Misschien oude
school de functie van dorpshuis overnemen?
Jan Neele: Niemand heeft gezegd dat er geen draagvlak is dus is er draagvlak!
André: Graag ideeën voor besteding budget voor leefbaarheid.
Chris: Was er een donatie en wat is er met het geld gebeurd?
André: Dit is mij niet bekend. Nadere toelichting op de volgende ODR
Chris: Plantenbakken zijn verzet en weer teruggezet wat is er nu verder gebeurd.
André: De planten bakken zijn uit de weg gezet en hebben als doel om de snelheid uit het
verkeer te halen.
Chris: Tom Tom stuurt door het dorp. Is hier wat aan te doen?
André: Tom Tom doet zijn eigen zin. Het is een algemene klacht waar niet op gereageerd
wordt door Tom Tom.
Christa: Is het mogelijk om een introductie avond te regelen voor AED wat het is en hoe dit
werkt.
André goed idee wordt nagevraagd bij Rode Kruis.
Dirk: De den wordt gekapt kan hier een nieuwe voor terug. Kan een nieuwe worden
geplaatst/gekocht
André: Ja
Janny Fluijt: Waarom krijgen we niet jaarlijks een financieel overzicht.
José Schootemeijer: Vroeger was dit er wel.
Gerard: Wij leggen in eerste instantie verantwoording af aan de gemeente.
Koos: Wat kan er tegen openbaarheid zijn van deze cijfers?
André: We zullen dit meenemen in onze volgende vergadering en erop terugkomen in de
volgende ODR-vergadering
Ton: 26 november de sint komt weer naar het dorpshuis. We hopen dat er weer velen komen
naar dit feest.

11. Afsluiting
Allen bedankt voor de aanwezigheid!
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