Dorpsraad Sirjansland

Verslag Openbare Dorpsraadvergadering
Donderdag 13 April 2017 om 20.00 uur
Verenigingsgebouw, Sportweg 1 te Sirjansland
Ontvangst met koffie of thee.
1.

Opening en mededelingen.
Interim voorzitter André de Jong opent de openbare vergadering.

2.

Vaststellen van de agenda.
Ingevoegd 2.1: afscheid van voormalig voorzitter Bram van der Graaf.
Gerard Oele heeft het voorrecht om Bram van der Graaf toe te spreken.
Om 20 maart 2000 werd de Stichting Dorpsraad Sirjansland opgericht.
Op dat moment was de dorpsraad echter al opgericht. Notulen laten
onder andere zien dat Bram in mei 1998 als 2e voorzitter benoemd werd
onder voorzitter Rinus Pronk. Vanaf 1999 werd Bram 1e voorzitter.
Gerard licht de vele ontwikkelingen toe die onder de bezielende leiding
van Bram in de afgelopen 19 jaar in Sirjansland uitgevoerd zijn en
bereikt zijn.

3.

Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 31 oktober 2016.
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

4.

Ingekomen post en uitgaande post, o.a.:
• Hartveilig Wonen Schouwen-Duiveland + rayonhoofd AED;
• Watersnoodherdenking + 65-jarige herdenking in 2018;
• Integraal Huisvestingsplan Onderwijs;
• Jakarta, de mensen achter de zeemuur;
• Dienstregeling Openbaar Vervoer;
• Stads- en dorpsvisies en dorpsplannen;
• Bijeenkomst vrijwilligerswerk;
• Maand van de geschiedenis;
• Uitgaande brief aan dorpsgenoot n.a.v. vragen laatste ODR.
• Uitgaande brief aan gemeente S.D. m.b.t. bushalte OudHeiligenweg Oosterland.

5.

Verkeersveiligheid, o.a. VVN.
Er zijn op dit moment geen opmerkingen m.b.t. de verkeersveiligheid en
zaken omtrent Veilig Verkeer Nederland.

6.

Introductie opleiding tot AED-gebruiker door het Rode Kruis
Duiveland, bijdrage door de heer Peter Aarnoudse.
Bij de start van dit agendapunt was de heer Aarnoudse nog niet
aanwezig. (Noot na de vergadering: helaas is de heer Aarnoudse niet op
komen dagen en helaas is daardoor de introductie niet doorgegaan).

7.

Financiën (verslag te vinden op website, toelichting op verslag).
Naar aanleiding van de vorige openbare dorpsraadvergadering zijn deze
op de website van de dorpsraad te vinden. Er worden door de bewoners
verder geen opmerkingen gemaakt over het verslag waardoor een
toelichting niet gedaan hoefde te worden.

8.

Dorpsraad bestuurszaken en functieverdeling.
Na het vertrek van Bram van der Graaf heeft er zich binnen het bestuur
een wijziging plaatsgevonden met betrekking tot de functies. André de
Jong is voorlopig interim voorzitter naast zijn penningmeesterschap. Ton
Wingelaar is secretaris geworden. Het secretariaat is ook naar de Hans
de Vliegerhof 3 verhuisd.

9.

Bestuurswijziging i.v.m. aftreden Bram van der Graaf.
Na oproep bij de uitnodiging voor deze openbare dorpsraadvergadering
heeft zich één kandidaat gemeld, de heer Ruud Boon, wonende aan de
Lageweg. Aangezien er maar één kandidaat is worden er geen
verkiezingen gehouden. De heer Boon wordt van harte welkom geheten
in de dorpsraad.

10.

Rondvraag.
Joke Geelhoed vraagt of er iets bekend is over het 50+ autorijden.
Gerard antwoord dat dit door gaat, maar het is nog helemaal precies
bekend wanneer. We hopen dat dit kort na de zomervakantie kan
gebeuren. Er wordt gestreefd naar 20 deelnemers uit Sirjansland. Op dit
moment hebben zich 12 mensen aangemeld.
Lo Piek: de openbare basisschool had vroeger het dorpsbosje
geadopteerd. Nu de school gesloten is rijst de vraag hoe of wie dit nu op
zich neemt.
Chris van der Werf vraagt zich nog steeds af waar die schenking van
3.000 euro in 2015 naartoe gegaan zijn (zie notulen april 2015)? Voor
zover het onderzocht is lijkt deze vraag al beantwoord te zijn in het
verleden. Voor zover bekend is dit bedrag aan speeltoestellen bij de
school besteed.
Lo Piek: het schoolgebouw is leeggehaald terwijl niemand het wist. Dat is
toch vreemd? We concluderen dat het inderdaad een vreemde zaak is.
Het bestuur van de dorpsraad is verder niet op de hoogte gebracht
toentertijd.
Mededeling over de vlag met het wapen van Sirjansland. Mocht er
iemand behoefte hebben aan die vlag dan kan deze zich melden bij
André de Jong. Bij meerdere opgaven kan gezamenlijk besteld worden en
dit kan resulteren in een gunstigere prijs.

11.

Afsluiting en drankje.
De interim voorzitter sluit de vergadering om 20:40u.

Sirjansland, 13 April 2017.

