Notulen openbare dorpsvergadering 25 juni 2012
1. Opening en mededelingen
Speciaal welkom aan Esmee Soesman van de PZC, Ad vd Heijden van Zeeuwland en Wethouder
Stouten
Hartelijk welkom op de 1e odr van dit jaar.
Medelingen: afwezig: André de Jong, Gerard Oele, Petra vd Zande van Sir Vooruit. Jaap Jan op ‘t Hof
zal Sir Vooruit vertegenwoordigen. Ook de fractie van Leefbaar Schouwen‐Duiveland is afwezig.
36 aanwezigen
2. Vaststellen van de agenda
Jacqueline Kik wil de burendag en bezoek aan politie op de agenda erbij hebben. Deze punten komen
dan na agendapunt 7: tuinbouwgebied
3. Notulen ODR‐vergadering van 7 november 2011
Pagina 1: akkoord
Pagina 2: akkoord
Pagina 3: akkoord
4. Ingekomen en uitgegane post
Ingekomen : Stuk van de gemeente over eenzaamheidsbestrijding: er is besloten om subsidie voor de
eenzaamheidsbestrijding via de gemeente te laten lopen en niet meer via stichting dorpshuizen.
Deze subsidie is om activiteiten te organiseren tegen eenzaamheidsbestrijding. Jacqueline Kik heeft
de aanvraag voor subsidie ingediend. Leuk dat het geslaagde initiatief van Sirjansland weer in de pers
was.
Ingekomen: Brief over de kernbezoeken: de burgemeester brengt 2 augustus een bezoek, nog
overleg met Pethy over de invulling.
Ingekomen: Er is morgen een overleg over het beleidsplan wonen. Kees Struijk gaat hier morgen naar
toe.
Geen uitgegane post.
5. Verslag “Ride for the roses”
Christa Stouten doet het verslag over “Ride for the Roses”: Sirjansland was met 49 personen
aanwezig op 16 juni. Er waren enige afwezigen. We hebben 25 km gefietst. We willen volgend jaar 50
km fietsen. Team Sirjansland heeft € 1.015 overgemaakt. Dank aan Christa voor de foto voorstelling.
Inmiddels is er een fietsclub begonnen. Ina van Noord regelt dit, als je mee wilt kun je je e‐mail adres
doorgeven.
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6. Nieuws van Sir Vooruit
Afgelopen jaar: sinds het vorige verslag vanaf november vorig jaar: er is een eerste ledenvergadering
geweest. Sir Vooruit is een stichting geworden o.a. i.v.m. verzekeringen. Er zijn goede ideeën
gekomen.
De volgende dag kwam Sinterklaas. Marga van Leer kwam hem gelukkig tegen in de polder met de
koets.
De kerstboomverbranding was 13 januari.
Koning winter kwam eind januari/begin februari. Kinderen hebben de sneeuw van het ijs gehaald. En
toen kon hij zaterdags open. Rudy Jongmans kwam met het idee om de Desperado’s op te laten
treden. Dus om 8 uur muziekje erbij. We hebben een week kunnen schaatsen. School is nog een
middag komen schaatsen. En op zaterdag nog een ijsfeest.
Na de renovatie in 2009 van de ijsbaan dan nu het resultaat.
Daarna een concert hier in het verenigingsgebouw: benefietconcert van de Desperado’s gekoppeld
aan Ride for the Roses.
Koninginnedag met prachtig weer. Het is lastig omdat de fanfare zo laat (om 12 uur pas) komt, en het
gaat geld kosten. Petra Dooge komt met het idee: op Oosterland is een Oranjekoor van 25/30
man/vrouw.
Avondvierdaagse: 11 deelnemers hier van het dorp.
Met het EK voetbalkijken met Han en Christa in het verenigingsgebouw. De eerste avond 70‐75
mensen. Tweede avond al minder. De derde avond waren we vroeg thuis.
Het kamperen bij de Stelhof is afgelast door te weinig aanmeldingen.
Afgelopen zaterdag was het voetbaltoernooi met 75 opgaves. Vrijdagavond is het veld gekeurd en is
besloten om het alleen voor de kinderen door te laten gaan. Daarna hebben er nog 4 teams voor de
wat ouderen gevoetbald. Er waren hesjes gebruikt van de voetbal. Nu willen we nog eigen hesjes of
t‐shirts, misschien bij de bedrijven. Idee: er is nog leefbaarheidsgeld bij de DR: Jaap‐Jan denkt aan 10
kleine en 20 grote hesjes. Jan Vis zal kijken bij de Sport 2000.
7. Stand van zaken mbt. tuinbouwgebied
Korte toelichting door Pleun van Duijn en Dick van Noord met behulp van een Powerpoint
presentatie.
In bestemmingsplan mogen de kassen 11 meter hoog gebouwd worden. Op dit moment worden ze 7
meter gebouwd. Nu zijn ze 6 meter hoog. De hoogte wordt nu al op 11 meter gesteld dit om op de
toekomst voorbereid te zijn.
Is er nog een einddatum voor de vergunningen?: als het bestemmingsplan is vastgesteld dan maakt
de datum van uitvoering niet uit.
Als het goed gaat met de bedrijven dan komt dit plan tot uitvoering. Dank aan Pleun en Dick.
Burendag
Oproep van Jacqueline Kik om met Sirjansland mee te doen aan de jaarlijkse burendag. Bv. het
planten van bloembollen (dit moet nog goed nagevraagd worden hoe het hier mee zit met de
toezegging van de gemeente).
Bezoek aan politie
André de Jong en Jacqueline Kik zijn naar een avond bij de politie geweest. Daar kregen de
dorpsraden mee om overlast op het algemene nummer bij de politie te melden.
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8. Rondvraag
Oplossing Sirene: trekking van lootje door Arieke: 5 goede oplossing, Frank Dullaart is de winnaar.
André van Gameren zorgt voor de bezorging van de prijs.
Janny Fluijt: de vloer van het verenigingsgebouw wordt gerenoveerd. Verenigingsgebouw is juli en
augustus gesloten.
André van Gameren: hoe zit het met N59. Jacqueline Kik is naar de avond geweest die openbaar
was. Ze gaan na de zomervakantie beginnen. Er komen stoplichten aan het eind van de Bredeweg.
Het fietspad wordt doorgetrokken. Ook bij de parallelweg komen stoplichten.
Jaap Jan op ‘t Hof: donderdagmiddag is het open middag op het bedrijf in de nieuwe schuur. Half 2
tot half 6.

9. Afsluiting & drankje
Dank voor uw inbreng en aanwezigheid. Laten we een drankje nemen.
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