Notulen openbare dorpsraadvergadering 15 april 2013
1. Opening en mededelingen
Goedenavond hierbij is de openbare dorpsraadvergadering geopend. Hartelijk welkom aan de
politiek, Ad vd Heijden van Zeeuwland.
Mededelingen: Gerard Oele, Arieke de Reus en Bram vd Graaf van dorpsraad, Jacqueline van Burg
van Leefbaar Schouwen‐Duiveland, Pethy Maris van de gemeente Schouwen‐Duiveland en Freek
Hullekes wijkagent zijn afwezig.
33 aanwezigen.
2. Vaststellen van de agenda
Onder 4b: Jaap‐Jan op ‘t Hof wil van gedachten wisselen over het dorpshuis.
3. Notulen ODR
Pagina 1: oké
Pagina 2: oké
Pagina 3: oké
4. Ingekomen en uitgegane post
Ingekomen: mail van Annemarie Gravendeel van de gemeente Schouwen‐Duiveland over de nieuwe
manier van denken van de WMO. Bij interesse zal André van Gameren dit op website zetten.
Mededeling: André de Jong is vorig jaar september naar het Tonnenmagazijn in Brouwershaven
geweest voor een overleg met Stichting Dorpshuizen en alle dorpsraden. Er is regelmatig een
discussie over het in stand houden van de dorpshuizen. In 2017 moet er een nieuw plan komen voor
weer 10 jaar. De dorpshuizen blijven een probleem: iedereen wil ze houden maar niemand wil de
kosten dragen.
Mededeling: Kruising Lageweg / Dillingsweg: er staan nu borden en haaietanden. In 2009 zijn we hier
al mee begonnen. In september 2012 was het helemaal klaar.
Mededeling: Kroningsboom: deze is al geplant, maar het officiële gedeelte komt nog op 26 april.
4b. Openhouden dorpshuizen.
Jaap‐Jan op ’t Hof: Mensen zijn begaan met de toekomst van ons dorpshuis. Vele mensen zijn op de
hoogte. In de sirene heeft er ook nog stukje hierover gestaan. Vrees voor het voortbestaan van het
dorpshuis.
Dirk Fluijt: We moeten met onze kleine dorpshuis naar hetzelfde tarief als de andere dorpshuizen. Nu
kost een dagdeel huur voor de grote zaal € 118. Dit is net zo duur als een klein zaaltje op een ander
dorp.
André de Jong is op Brouwershaven geweest (zie onder 4). De DR met Dirk Fluijt en Christa Stouten
hebben een bespreking in mei om o.a. over deze punten van gedachten te wisselen met
stichtingsbestuur. We zullen dit de volgende openbare dorpsraadvergadering weer op de agenda
zetten.
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Dirk Fluijt is verschrikkelijk blij, dat er op de ODR over gesproken gewordt. Dirk Fluijt, Christa Stouten
en Jacqueline Kik willen a en b dorpshuizen. Wij worden ondergesneeuwd. We hopen dat er een
ommekeer komt.
Ook zijn er een heleboel verkapte dorpshuizen: kerkzalen, de wijnhoeve, de Saele, sportkantines.
Agendapunten bespreking met de Stichting dorpshuizen: A en b dorpshuizen, andere tarieven en
verkapte dorpshuizen. De Gemeente heeft een bepaalde visie, maar Zeeuwland en Sirjansland ook.
Uiteraard vernemen jullie de uitkomst.
Ton Wingelaar: wil een nota hoe het is gegaan: overgaan van de gemeente naar een stichting.
Chronoligisch hoe alles tot stand gekomen is.
www.stichtingdorpshuizen.nl staan de tarieven. Wij wijken nog af van deze tarieven.
4c. Corrie op ’t Hof namens de Sirene
Dorpsblad Sirene heeft een rebus/puzzel. Hier hangt een prijsje aan. Wethouder Stouten trekt een
lot uit de goede inzendingen. Prijswinnaar is Mila Hammink, haar vader is aanwezig. Gefeliciteerd.
5. Presentatie buurtbusproject
Deze presentatie wordt gedaan door Hans de Bel. Hij is werkzaam bij Connexion. Dit project gaat
samen met Connexion en de provincie Zeeland. In 2014 is er een nieuwe openbare aanbesteding
voor het openbaar vervoer. Er zal minder geld te besteden zijn. De provincie wil kleine dorpen
verbinden met een kleine bus (buurtbus en/of belbus).
De verandering voor Sirjansland: een uursverbinding tot half 2. Vanaf half 7 rijdt de bus regulier. De
buurtbus mag geen concurrent zijn van de grote bus, het is een 8‐persoonsbusje. De buurtbus rijdt
met vrijwilligers vanuit de eigen bevolking: het voordeel hiervan: meer verbondenheid, er kan
gekeken worden naar de route.
Er zijn veranderingen in schema’s, er is gekeken naar behoeftes. Op de tafels liggen folders met de
rijschema’s.
Er komen vragen vanuit het publiek die na de vergadering één op één behandelt worden.
De heer de Bel wordt bedankt. De dorpsraad heeft zijn telefoonnummer en e‐mailadres. Klachten
over de diensten zijn voor de klachtenlijn van Connexion (indienen bij de dorpsraad of meneer de Bel
heeft geen zin).
6. Rondvraag
Mededeling wethouder Stouten: betreffende de koningslinde: op de plaats waar nu de koningslinde
staat stond eerst een kastanje die ziek was. De onthulling (van de boom en het hekwerk) zal op 26
april om half 3 plaatsvinden door de burgemeester en kinderburgemeester, met de
basisschoolkinderen. Einde om 3 uur.
Jaap‐Jan op ’t Hof vraagt of er verder nog wat moet gebeuren. Gerard Oele heeft deze onthulling in
portefeuille. Nadine is namens Sirvooruit een keer bij Gerard Oele geweest. Gerard Oele zal nog een
mailing rond laten gaan.
Dirk Fluijt: 4 mei is de opening van het orchideeënseizoen: in samenwerking met de kerkeraad en
dorpsraad. Er is een speciale film over de orchideeën gemaakt. Deze duurt ongeveer 10 minuten. Het
is opgezet voor de kerkeleden en de dorpsbewoners, misschien 4 of 5 mensen van buiten het dorp.
Iedereen is uitgenodigd. Koffie wordt betaald door dorpsraad en kerkeraad. De dochter van meneer
Moelijker zorgt voor koeken.
André de Jong: een aantal jaren geleden hebben we vlaggen gekocht. Nu de kans om weer nieuwe
vlaggen aan te schaffen: hoe meer animo hoe goedkoper. 1 vlag € 86, 5 vlaggen € 45 , 10 vlaggen €
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44, 15 vlaggen € 42,75. Liefhebbers kunnen bestellen bij André de Jong. De grootte van een vlag 100
x 150 cm.
Nog een vraag over het dorpshuis: valt deze onder de gemeente of de provincie? De dorpshuizen
waren van de gemeente, ze zijn verkocht aan Zeeuwland (de woningcoöperatie), en terug verhuurt
aan de gemeente voor de leefbaarheid van de kernen. Dit contract loopt af in 2017. Dorpshuis
Sirjansland loopt niet in de pas van de andere dorpshuizen omdat de prijzen niet in verhouding
waren. Dit moet gelijk getrokken worden.
Ton Wingelaar: de huurprijs wordt niet alleen gebruikt voor het onderhoud.
De stichting krijgt een vast bedrag van de gemeente + huuropbrengst.
Willie van Ast: waarom kijken ze niet naar de bezetting van de dorpshuizen? Dit is één van de punten
die op de agenda staan bij het overleg. De bezettingsgraad; hoeveel dagdelen wordt er verhuurd.
Maar hoeveel mensen maken er dan gebruik?
7. Afsluiting & drankje
Bedankt voor de aanwezigheid.
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