Secretarieel jaarverslag van de Dorpsraad Sirjansland over het jaar 2013
Samenstelling Dorpsraad (DR)
 Bram van der Graaf (voorzitter/secretaris)
 Arieke de Reus
 André de Jong (penningmeester)
 Gerard Oele
 Cees Struijk
 Richard Ahrens
 Jacqueline Kik
Door het aftreden van José Schootemeijer, heeft er op de Openbare Vergadering van 4
november een bestuursverkiezing plaatsgevonden met als uitslag: Anita de Munnik 11 stemmen;
Ton Wingelaar 12 en Richard Ahrens 16, zodat hij per genoemde datum tot het bestuur is
toegetreden
Wij heten hem van harte welkom en danken José voor haar inzet en prettige samenwerking.

Vergaderschema
In 2013 werden er 5 Besloten Dorpsraadvergaderingen gehouden (BDR) en 2 Openbare
Dorpsraadvergaderingen (ODR).
Openbare Dorpsraadvergaderingen (ODR)
Ook dit jaar heeft er weer een prima, met participatie van de school, georganiseerde herdenking
plaatsgevonden met groeiende belangstelling van de dorpsbewoners en andere belangstellenden.
Er heeft dit jaar in april een presentatie plaatsgevonden over het Buurtbusproject door Hans de Bel,
de verandering voor Sirjansland o.a.: een uursverbinding tot half twee en vanaf half zeven rijdt de
bus regulier.
Tot ons genoegen werd op 26 april de Koningslinde onthuld door de burgemeester en de
kinderburgemeester tezamen met de basisschoolkinderen.
Op 4 mei is er in samenwerking met de kerkenraad door Dirk Fluijt een presentatie gehouden over de
natuur op Schouwen en is er een film getoond over de orchideeën in het dijkwater.
Ook dit jaar hebben een aantal Sirjanslanders deelgenomen aan Ride for the Roses teneinde geld te
verzamelen voor het goede doel
In het kader van eenzaamheidsbestrijding zijn er weer door de DR gesponsorde en door de
activiteitencommissie georganiseerde bijeenkomsten voor jong en oud gehouden in het
Verenigingsgebouw.
Het kernbezoek van onze burgemeester vond dit jaar plaats in het Verenigingsgebouw, waar hij in
het kader van “de jeugd heeft de toekomst” een leuke dialoog aanging met een tiental kinderen uit
de hoogste groep van onze school.
E.e.a. was uitstekend voorbereid door de schoolleiding en de betrokken juf en heeft bij de kinderen
een leuke indruk achtergelaten.
In de vergadering van 4 november heeft er een presentatie plaatsgevonden van Openbare Werken.
Dit jaar hebben wij tweemaal overleg gehad met het bestuur van de Stichting Dorpshuizen,teneinde
van gedachten te wisselen hoe nu verder in de toekomst, waarbij van onze kant de suggestie is
gedaan na te denken over het instellen van a) en b) dorpshuizen m.b.t. tot huurpijzen, dit o.a. in
verband met de verschillende grootte van de dorpshuizen.
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 o.a . bij betrokken is geweest en voor 2014 actief mee bezig blijft
Voortgang overleg mb.t. fiets – en wandelpaden Mondragonpad.
Overleg inzake realisatie wandelroute “rondje Sir”.
Organisatie van een geanimeerd kernbezoek van onze burgemeester.
Vertegenwoordiging bij gemeenteraadsvergaderingen en vertegenwoordiging bij gemeentelijke
commissievergaderingen, overleg met college B & W en de raad.
Overleg met de Stichting Dorpshuizen minimaal eenmaal per jaar.
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 het Dorpsblad de Sirene.
Klepuurtje in het verenigingsgebouw
Verdere activiteiten voor jong en oud georganiseerd door de activiteitencommissie






Projecten 2014
Verdere uitwerking plannen wandel‐ fietspaden o.a. Mondragonpad.
Verkeersveiligheid in het dorp.
Overleg met de Stichting Dorpshuizen minimaal 1x per jaar
Herdenking watersnoodramp.

Namens de Dorpsraad Sirjansland,
Bram van der Graaf
Voorzitter/Secretaris
januari 2014

