Notulen Openbare dorpsraadvergadering 4 november 2013
1. Opening en mededelingen
Dames en heren welkom op 2e openbare dorpsraadvergadering van dit jaar.
Mededelingen: welkom politiek, kernbestuurder, Ad vd Heiden Zeeuwland
We mogen ons gelukkig prijzen met 3 kandidaat DR leden. De verkiezingen zullen zo dadelijk
plaatsvinden.
Afwezig: Freek Hullekes wijkagent.
46 aanwezigen.
2. Vaststellen van de agenda
JaapJan op ’t Hof wil het agendapunt verenigingsgebouw toevoegen. In de vorige vergaderingen had
de DR gezegd hier op terug te komen. Dit wordt agendapunt 3a.
Ton Wingelaar: wil hetzelfde agendapunt toevoegen.
3. Notulen ODR vergadering van 15 april 2013
1 pagina: André van Gameren: er staat dat er een mail van mevrouw Gravendeel over de nieuwe
manier van denken van de WMO, welke op de website geplaatst zou worden. Antwoord: er was geen
animo, daarom is dit niet doorgestuurd. Maar het zal doorgestuurd worden naar André van Gameren
om op de website te plaatsen.
André van Gameren: het tarief van het verenigingsgebouw is nu nog € 90. In de notulen wordt
gesproken over € 118. Antwoord Christa Stouten (omdat dit geen zaken van de dorpsraad zijn): dit
wordt stapsgewijs verhoogd.
Pagina 2: oké
Pagina 3: oké
Samensteller wordt bedankt.
e

3a Dorpshuizen
Bram vd Graaf: Wij hebben op de besloten dorpsraadvergadering besloten geen nota te maken. We
willen niet terugkijken op de historie van hoe het gegaan is. We kijken naar de toekomst. Hoe nu
verder is veel belangrijker. We hebben een constructieve vergadering gehad met de stichting. We
willen graag a en b dorpshuizen. Dorpshuis Sirjansland kan prijstechnisch niet op tegen bv. dorpshuis
Oosterland. Het stichtingsbestuur heeft beloofd om te kijken naar a en b dorpshuizen en de prijzen
die daar tegenover staan. Iedere suggestie om te bespreken volgende week maandag vanuit de zaal
is welkom.
Ton Wingelaar heeft gekeken op de site van de stichting. Alles wordt op 1 hoop geschoven, je krijgt
niet duidelijk hoe het voor Sirjansland is.
In 2017 moet er een nieuw plan komen. Wij als DR delen de zorg, daarom zijn wij al in 2013
begonnen met contact op te nemen met het bestuur.
Dirk Fluijt: de toekomst van de dorpshuizen is een gemeentelijk besluit. De stichting heeft weinig tot
geen contact met de politiek. Intern wordt er weinig besproken hierover binnen partijen / politiek.
Iedere suggestie voor het overleg is welkom.
De stichting blijft een zelfstandige stichting tot 2017: leggen geen verantwoording af voor het beheer
van de dorpshuizen. Doorgaan van de stichting is een besluit van de gemeenteraad. De politiek moet
bewust zijn van het belang van de dorpshuizen.
Wethouder Wim Stouten: in het Tij van de Toekomst staat: dat er in elke kern een mogelijkheid is
tot… Als dat er niet is blijft het dorpshuis bestaan.
DR Sirjansland doet al het mogelijke om de vinger aan de pols houden. Wij als DR Sir waren de eerste
om in gesprek te gaan. Vraag: kunnen de DR niet gezamenlijk iets ondernemen? Antwoord DR:
gezamenlijk overleg is niet onze favoriet omdat er dorpsraden zijn die zich graag horen praten.
Dirk Fluijt: het was een constructief gesprek, de stichting was verrast.
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In het Tij van de toekomst staat dat stenen niet worden gesubsidieerd maar activiteiten. Je kan niet
ieder dorpshuis vergelijken.
4. Ingekomen en uitgegane post
Geen ingekomen en uitgegane post.
5. Presentatie openbare werken
Namens de gemeente Schouwen-Duiveland houdt Harry Davidse een presentatie over het werken
van de afdeling openbare werken.
Harry Davidse is hoofd van het uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte.
Ook aanwezig is Risto de Pagter: de teamcoördinator.
De servicelijn is te bereiken op 0111-452111 (van 9.00 tot 16.00 uur op werkdagen) voor kleine
ongemakken in de openbare ruimte. En vanaf 1 januari 2014 ook voor reiniging en handhaving.
Meldingen kunnen ook 24 uur per dag doorgegeven worden op: www.schouwenduiveland.nl/inwoner/servicelijn/contactformulier.
De voordelen van de centrale servicelijn zijn: registratie van uw melding en binnen 2 dagen een
reactie.
Op Sirjansland is kernteam 3 bestaande uit Bert Slingerland en Martien Klemans werkzaam. Zij zijn
voor het integraal onderhoud openbare ruimte (bv. bezig in groen, ook kleine klusjes aan bv stoep)
Er is een apart boomverzorgingsteam (voor de grote bomen). Deze komen volgend jaar naar het
oostelijk deel van de gemeente.
Er is ook een team algemeen/reiniging: reinigingstaken (ophalen kliko’s), havens, onderhoud
gemeente gebouwen.
Vragen ?
André de Jong: in de Bredeweg staan grote bomen waar nu de bladeren afvallen. Maar door het
opruimen hiervan zit de groene kliko gelijk vol. Er zijn meer van deze gebieden. Kan er geen bak
komen om de bladeren in te doen? Harry Davidse: we gaan dit als pilot opzetten in Sirjansland, maar
er moeten dan enkel bladeren in gegooid worden.
Ton Wingelaar: wat wordt er verstaan onder kernen, hoever loopt dit? Harry Davidse: alleen binnen
de bebouwde kom, dus binnen de borden.
Meneer Onwezen: de straatveegmachine komt langs als de kliko’s opgehaald worden. Hierover is al
eens gebeld naar de gemeente maar niets mee gedaan. Harry Davidse: schrijft dit op en neemt het
mee.
Er zijn papieren aanwezig waarop alle ongemakken ingevuld kunnen worden.
6. Verkeersveiligheid
André de Jong: is ruim 10 jaar lid van de dorpsraad. De verkeersveiligheid heeft altijd op de agenda
gestaan. Wij proberen de verkeersstromen goed te laten verlopen door het dorp. De snelheid is een
groot probleem, er wordt hard gereden.
Op de Bredeweg en Lageweg wordt hard gereden. Auto’s halen tractoren al in voor de kruisingen.
In goed overleg met de gemeente is de Smiley al een paar in het dorp neergezet. Er is overleg
geweest met de politie: om een snelheidscontrole te houden. Dit is niet een plaatselijk probleem
maar een probleem door het hele land.
Wat kunnen we doen aan de veiligheid? Ideeën: er gaat een verkeersremmer komen bij de huizen ter
hoogte van Familie de Reus en de dominee: een zwart/gele verkeersremmer.
Dirk Fluijt: de grootste boosdoener is de weg door het dijkwater. Deze weg wordt gebruikt door
weggebruikers van andere dorpen. Dit heeft de dorpsraad al eens aangekaart bij het Waterschap:
Waterschap hebben toen beslist dat het een 60 km weg wordt.
Janny Fluijt: de mentaliteit van de mensen verandert niet.
Wim Mulders: er zit wel wat in: kijk maar naar de weg langs Aquadelta: veel hobbels maakt het rijden
minder aantrekkelijk. Het verkeer rijdt er voor om.
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Wethouder Wim Stouten: de gemeente is helemaal geen voorstander van hobbels in de kern. De
beste oplossing is een agent om te bekeuren.
Robert Bravenboer: een oplossing misschien: verlichting aanbrengen voor de kruising
Bredeweg/Zandweg omdat ze te laat het bord zien van 30 km. Antwoord: maar overdag rijden ze er
ook te hard.
Jan Neele: Mogelijkheid voor een mobiele trajectcontrole. Antwoord: te duur.
Nick Ball: er is nog steeds vrachtwagenverkeer naar Kreko. TomTom zegt die kant -> dus linksaf.
Petra vd Zande: weer de sneldheid op Lageweg. Sportweg wordt vergeten. Niet alleen op zondag ook
door de week. Antwoord: er ligt een grote druppel die geplet is als verkeersremmer, maar we nemen
dit ook mee.
7. Bestuursverkiezing i.v.m. aftreden José Schootemeijer
José Schootemeijer heeft aangegeven te willen stoppen.
We hebben gelukkig 3 kandidaten: Anita de Munnik; Richard Ahrens; Ton Wingelaar
DR Oosterland doet er al jaren over om kandidaten te vinden en wij hebben er 3.
Uitslag: Anita de Munnik 11 stemmen ; Richard Ahrens: 16 stemmen ; Ton Wingelaar: 12 stemmen.
Richard Ahrens treedt per direct aan als lid van Dorpsraad Sirjansland.
José Schootemeijer wordt bedankt met een bos bloemen.
8. Rondvraag
Christa Stouten: wat voor verkeersremmer komt er? Antwoord: een rubberen streep geel/zwart.
Deze werkt effectief. Hij komt ter hoogte van de dominee / de Reus.
Christa Stouten: kun je hier bezwaar tegen maken? Wij zijn tegen drempels.
Han Stouten: het verleden heeft geleerd, dat trillingen bij drempels scheuren veroorzaken bij huizen,
zeker ons huis dat niet geheid is.
Dirk Fluijt: kan de drempel anders niet wat verder richting CVAZ?
Arieke de Reus: kan er opnieuw gestraat worden bij de overgang tussen asfalt en stenen?
Antwoord op alle vragen: de DR zal overleggen met Peter de Winter. Het beleid van de gemeente is:
niet onnodig remmers aanleggen.
Nog een vraag van Christa Stouten: om de bewoners op de hoogte te houden?
Dank voor ieders aanwezigheid.
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