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Vergaderschema
In 2011 werden er 5 Besloten Dorpsraadvergaderingen gehouden (BDR) en 3 Openbare
Dorpsraadvergaderingen (ODR).
Openbare Dorpsraadvergaderingen (ODR)
Met de hulp van enige vrijwilligers zijn er dit jaar nog twee bankjes en de minidoeltjes geplaatst
Gerard wil nu nog een strookje kunstgras bij de kleine voetbaldoeltjes laten aanleggen, dit kan nog
even duren, zoals het er nu naar uitziet moet hiervoor een vergunning worden aangevraagd.
Het paadje langs het voetbalveld is opnieuw aangelegd en verbreed waarvoor onze dank aan de
gemeente.
Rijkswaterstaat gaat hopelijk komend jaar verkeerslichten plaatsen op kruising Bredeweg/N59 en op
de Molenweg/N59. Ook de fietsoversteekplaats zal dan worden aangepast. Het fietspad in de
Bredeweg wordt recht doorgetrokken, zodat men niet meer tussentijds hoeft over te steken.
Ze hopen hiermee eind 2012 klaar te zijn.
Brief uit gegaan naar Waterschap Scheldestromen met verzoek uit de ODR om de mogelijke aanleg
van een fietspad langs de Weg door het Dijkwater te realiseren.
Antwoord : niet noodzakelijk geacht, wel start men met een procedure de snelheid te verlagen naar
60 km/uur.
Vertegenwoordigers bij de DR namens verschillende instanties
Harry Davidse (openbare werken)
Peter de Winter (verkeersambtenaar)
Freek Hullekes van politie Zeeland

Werk van de Dorpsraad
De Dorpsraad is een gesprekspartner voor de gemeente en is tevens de tussenstap tussen bewoners
en het gemeentebestuur en/of het gemeentelijk apparaat.
Contactpersoon dorpsraden bij de gemeente is Pethy Maris. De DR onderhoudt contacten met de
andere stads‐ en dorpsraden om gezamenlijke standpunten in te nemen waar dat nodig is.
Zaken waar de DR dit jaar bij betrokken is geweest en voor 2012 actief mee bezig blijft
Contact met Waterschap over de onveilige kruising, Lageweg/Dillingsweg vanuit Dijkwater, inmiddels
bebording en haaientanden geplaatst, voortgang overleg mb.t. fiets – en wandelpaden
Mondragonpad.
Overleg inzake realisatie wandelroute “rondje Sir”.
Zorgdragen voor terugplaatsing bankje langs de Dillingsweg.
Terugplaatsing bloembakken in de Dorpstraat.
Organisatie van een geanimeerd kernbezoek van onze burgemeester.

Vertegenwoordiging bij gemeenteraadsvergaderingen en vertegenwoordiging bij gemeentelijke
commissievergaderingen, overleg met college B & W en de raad.

Website
André van Gameren is nog steeds naar volle tevredenheid onze webmaster. De website is zeer
actueel . www.dorpsraad‐sirjansland.nl
Subsidies
De DR heeft de volgende instellingen/activiteiten financieel gesteund:








Kranslegging herdenking Watersnoodramp 1953 (herdenkingskrans met 9 boeketjes)
Subsidie voor activiteiten Sirjansland Vooruit
Subsidie voor vergaderen Sirjansland Vooruit
Subsidie voor Gymnastiekclubje
Klepuurtje in het verenigingsgebouw
Verdere activiteiten voor jong en oud georganiseerd door de activiteitencommissie
Minidoeltjes en kunstgras jeugdplek en herinneringsplaquette.





Projecten 2012
Verdere uitwerking plannen wandel‐ fietspaden o.a. Mondragonpad.
Verkeersveiligheid in het dorp.
Jeugdzaken
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