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Notulen Openbare Dorpsraad Vergadering 11 april 2016 
 
 
Ontvangst met koffie of thee 
 
1. Opening en mededelingen 

Bram opent de vergadering. Jan Hoogendoorn Zeeuwland heeft afgemeld 
 

2. Vaststellen van de agenda 
Bram: Heeft er iemand uit de zaal nog wat toe te voegen? 
Ton W.: Eventueel de school. 
Evt. over de toekomst van de school 
Bram: Als Dorpsraad hebben we geen invloed op de besluitvorming hierover. Wel 
wordt het punt toegevoegd aan de vergadering.  
 

3. Notulen ODR -vergadering van 22 juni 2015 
Notulen bij deze goedgekeurd. 
 

4. Ingekomen en uitgegane post 
Aanmelding Annelies Oomen voor lid van de dorpsraad.  
Corine Janssen en Lenard Maas omtrent een website in het algemeen en voor 
Schouwen-Duiveland in het bijzonder. www.zaligzeeland.nl  . Zij zullen contact 
opnemen over invulling van de website,  
 

5. BuurtWhatsapp presentatie Mw. Baaijens Gem. Schouwen-Duiveland 
Presentatie en de hand-out buurt whats-app. 
Michelle.baaijens@schouwen-duiveland.nl 06-23608513 
 
 

6. De Sirene 
Everdina: Sirene is vorig jaar 1 x uitgebracht. Streven is dit jaar 2 x.  
Simpele doch dringende vraag of er iemand zich wil aanmelden om hierin mee te 
helpen. Gegevens op de facebook pagina.  
Tevens was er iemand van de school. Nu dit ophoudt is er wel behoefte aan een 
jeugdige digibeet.  
 
 
 

7. Verkeersveiligheid 
Eerste borden 30 zijn uitgezet. Voor twee borden sportweg is nog een bord mogelijk 
te plaatsen. Graag hiervoor nog een aanmelding.  
Wellicht dat de borden niet van de gemeente mogen.  
In het dijkwater zijn de afgelopen tijd snelheden gemeten. Snelheden die gemeten 
zijn liggen tussen de 0-140 km/hr. Eén maal tussen de 200 en de 240 is ook gemeten.  
93% rijdt te hard door het dijkwater.  
In het dorp rijdt 83% te hard. Er is veel gebeurd op het dorp om de snelheid omlaag 
te krijgen. Er blijkt toch nog een schrikbarend hoog aantal die te hard rijdt.  
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Dirk: Is er ook uit te splitsen hoeveel van het verkeer door dijkwater er ook door het 
dorp komen rijden.  
Gerard: Ja dat kan ook zelfs per dag. Nog niet gedaan omdat de gegevens nog maar 
recentelijk zijn aangeleverd.  
1 t/m 29 maart gemeten.  
 
Chris: Een jaar geleden zijn deze cijfers ook aangeboden.  
Chris zal deze gegevens mailen aan Gerard. 
 
Gerard: Om de snelheid van 80 naar 60 te verlagen is op dit moment vanuit de 
gemeente geen prioriteit.  
 
Jan Neele: Zijn er verschillen in spits en overdag. 
Gerard: Wordt nog verder uitgezocht en uitgewerkt.  
 
Ton W.: Hoe zit het met de snelheid van het aanrijden van dorp. Dus het verlagen van 
de snelheid van 80 naar 60km/uur voordat men het dorp inrijdt.  
André: Dit ligt bij het Waterschap. De termijn waarop dit gaat gebeuren is nog niet 
bekend.  
Gerard: De snelheden op de Lageweg liggen tussen de 49-52 km/uur. 
 

8. Bestuurswijziging i.v.m. aftreden Jacqueline Kik 
 
Bram: Behandeling van het aftreden van Jacqueline Kik. Ze heeft een zeer actieve en 
verstandige bijdrage geleverd aan de dorpsraad. Hartelijk bedankt en uiteraard een 
mooie bos bloemen. En blij dat ze actief blijft in de activiteiten commissie.  
Annelies Oomen bij deze van harte welkom als lid van de Dorpsraad.  
 
8 a. School. 
Ton: Er is mij ter ore gekomen dat de school gaat sluiten. Ik begrijp dat de Dorpsraad 
hier niet veel aan kan doen.  
Bram: Was voor ons ook een verrassing. Wij kunnen hier niet veel in ondernemen.  
Wim: Er is in het verleden over de leefbaarheid gesproken over leefbaarheid door de 
gemeente.  
Bram: Misschien kan de wethouder daar wat over zeggen. 
Jaq. Ban Burg: Ik ben ook verrast dat de school op zo’n korte termijn gaat sluiten. Dit 
hoeft niet te betekenen dat de leefbaarheid hierdoor aangetast wordt. Als voorbeeld 
kan hier gekeken worden naar Serooskerke.  
Bram: Wat gebeurt er met het gebouw.  
Jac Van Burg.: Het gebouw vervalt aan de gemeente en er wordt vervolgens een 
nieuwe functie aan toegekend.   
Dineke: Misschien kan er iets multifunctioneels met het gebouw gebeuren.  
Jacq van Burg: Dat kan dan wel weer ten koste gaan van het Dorpshuis.  
Dineke: In het verleden bij de dreiging sluiting dorpshuis is haar gevraagd wat de 
mening van haar was omtrent de leefbaarheid.  
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Er was toen een optie voor een multifunctioneel gebouw te ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld 1 zitting arts, fysio, etc.  
Bram: Ook voor het gebruik van dorpshuis is in het verleden gevraagd wat voor 
ideeën er zijn. Hierop zijn eigenlijk nooit reactie gekomen.  
Everdina: Wellicht is het de moeite om met een paar mensen bij elkaar te zitten en te 
kijken wat er mogelijk is.  
Cees: Animo vanuit het dorp is beperkt. Zie klepmiddag. 
Annemarie: Woensdag middag wordt er door velen gewerkt. 
Cees: Ook de gezellige avond op vrijdag avond wordt niet drukbezocht.  
Patricia: Nu is het wel de tijd om te kijken naar de behoeften.  
Dineke: De school is wellicht een betere locatie dan het dorpshuis.  
Cees: Slopen en een huizen bouwen?  
Jaap Jan: Probeer in oplossingen en mogelijkheden te denken.  
Men moet niet het dorpshuis in het vaarwater zitten dat willen we niet.  
Jac Vvan Burg: Ideeën worden natuurlijk niet altijd door de gemeente gesteund.  
Chris: Als het verkocht wordt gaat het geld naar verkeersveiligheid of naar een parkje 
in Zierikzee? 
Wim van Oudheusden: Wellicht een enquête of een flyer rond met vragen. 
Ton: Nu heb ik het idee dat er niets gebeurd. 
Bram: We doen er wel wat mee. 
Dineke: Graag in een besloten groep bespreken  
 
 

9. Rondvraag 
Dirk Fluit: Meld zich aan als tweede man voor de buurt whatsapp  
Bram: Bedankt 
Christa: Wij zijn vrijdag avond open. Iedereen is welkom om hier te komen 
brainstormen! 
Chris: Er is nog niks gezegd over het bordje van VVN 
Bram: Daar zijn minimaal 3 acties nodig om de steun van VVN te krijgen en dat is ook 
door de Dorpsraad uitgevoerd.  
Cijfers worden gepubliceerd op de website met een onderbouwing.  
Gerard: Heeft het hebben van een Buurt WA ook effect op de surveillance van de 
politie? 
Douwe: Nee natuurlijk niet. Politie zit zelfs niet in de buurt app, dit om 
schijnveiligheid te voorkomen. Ook als burger aanmelden bij burgernet.  
Bram: Weinig meldingen van Schouwen-Duiveland. 
Chris: Indeling van plantenbaken is niet correct en de bakken zijn gedateerd. En de 
bakken zijn ook aan het rotten. Kan er iet aan het paadje gedaan worden bij de uitrit 
aan de Lageweg. Meerdere keren bijna aanrijding met kinderen op de fiets die uit het 
pad komen. 
Bram: Wordt genoteerd en zal een vervolg krijgen.  
Annemarie: Als bloembakken weer terug gezet worden op eerdere plaats dan zullen 
we die toch weer terug zetten anders kan de draai op de oprit niet genomen worden. 
  
 

10. Afsluiting & drankje 
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