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Verslag Openbare Dorpsraadvergadering 
Donderdag 2 November 2017 om 20.00 uur 
Verenigingsgebouw, Sportweg 1 te Sirjansland 

 
Ontvangst met koffie en thee. 
 
1. Opening en mededelingen. 

Interim voorzitter André de Jong opent de openbare vergadering. Er zijn 
46 aanwezigen. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
Agendapunt 4 en 5 worden omgedraaid en er wordt aan 5 een drie 
punten toegevoegd, t.w. 5a, 5b en 5c.  
 

3. Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 13 april 2017.  
De notulen worden onveranderd goedgekeurd. 
 

4. Ingekomen post en uitgaande post, o.a.: 
• Dit gedeelte wordt later nog aangevuld. 

 
5. Diverse agendapunten: 
a) Dorpsvisie (bijdrage door Jan Bijdevaate, gemeenteraadslid) 

Naar aanleiding van de presentatie is er een vraag over de visie van de 
Gemeente over hoe bijvoorbeeld met bouw van huizen wordt omgegaan. 
Er was in het verleden bouwgrond en behoefte, maar vanuit de woonvisie 
vanuit de Gemeente Schouwen-Duiveland werd dit in het verleden 
ontmoedigd.  
Volgens het raadslid moet het tegenwoordig mogelijk zijn om nieuwbouw 
in Sirjansland te realiseren mits daarvan door het dorp dit kenbaar 
gemaakt wordt (er moet wel een behoefte zijn). Nieuwbouw zou dus niet 
onmogelijk moeten zijn. 

b) Enquête n.a.v. dorpsvisie 
Vooruitlopend op het ontwikkelen van de dorpsvisie heeft de dorpsraad 
gemeend een enquête over het dorp te verspreiden. De resultaten van 
deze enquête worden verzameld en kunnen als basis gebruikt worden 
voor de dorpsvisie.  
Naar aanleiding van de enquête komen er diverse vragen over o.a. 
tijdspad en welke bijdrage er vanuit het dorp geleverd moet (mag) 



worden. Dit is op dit moment nog niet helemaal duidelijk maar er zal op 
korte termijn wel gestart worden. Actie: Gerard Oele. 

c) Denktank Old School 
Presentatie van de ontwikkelingen van de Denktank tot op heden. 
Naar aanleiding van de presentatie komt er een vraag of het mogelijk is 
eens in het gebouw te mogen rondkijken.  
Dat is op zich lastig omdat de sleutel van de school op het gemeentehuis 
is, maar desgewenst zal er getracht worden, indien die behoefte er is, 
voor geïnteresseerden een soort van bezichtiging mogelijk te maken. 
Actie: Jeannet van Duijn. 
 

6. Verkeersveiligheid, o.a. VVN. 
De cursus waarover in het verleden gesproken werd gaat door. Echter, 
degene die de cursus mag geven (een bevoegd persoon) is op dit 
moment niet beschikbaar. Zodra dit wel het geval is dan wordt dat aan 
de gegadigden uit het dorp bekend gemaakt. 
 

7. Marjan van Leeuwen over Repaircafé 
Marjan van Leeuwen houdt in samenwerking met SMWO een presentatie 
over het initiatief Repaircafé te Zierikzee (kinderboerderij De Punt). 
 

8. SMWO 
Er volgt een mondelinge presentatie door de heer Stefan Kreeft over het 
werk van de SMWO (Maatschappelijk werk en Welzijn 
Oosterschelderegio). SMWO zet zich in voor een leefbaar Schouwen-
Duiveland. Zij zetten zich in voor een samenleving waar iedereen aan 
mee kan doen. SMWO doet dat op verschillende manieren. We 
ondersteunen burgers die de leefbaarheid in hun wijk of dorp willen 
verbeteren. Dat doen we door het organiseren van activiteiten met en 
voor burgers van jong tot oud. We helpen mensen die tijdelijk een 
steuntje in de rug nodig hebben. www.smwosd.nl of bellen naar: 
0111453444. 
Oproep van SMWO: 
- als u actief wilt zijn in uw buurt of woonplaats 
- als u hulp of advies nodig heeft 
- als u iets wilt doen voor een ander  
- als u leuke en interessante activiteiten zoekt 
Bel naar SMWO. 
 

9. Financiën 
Het overzicht van de financiën is raad te plegen op de website van de 
dorpsraad Sirjansland. http://www.dorpsraad-sirjansland.nl > Dorpsraad 
> financiën. 
 

10. Bestuurswijziging 
De interim voorzitter de heer A. De Jong zal na 15 jaar gedane arbeid 
voor de dorpsraad aftredend en niet herkiesbaar zijn. Ondanks oproep 



voor nieuwe kandidaten heeft zich helaas niemand aangemeld. De 
vacature blijft derhalve open staan. 
 

11. Introductie opleiding tot AED-gebruiker door het Rode Kruis 
Duiveland, bijdrage door de heer Peter Aarnoudse. 
De heer Aarnoudse geeft een presentatie over het vrijwilligersnetwerk 
die in geval van een slachtoffer met hartfalen hulp kunnen bieden aan 
een slachtoffer.  
In Sirjansland zijn er 8 aangemelde hulpverleners. Er zijn op het dorp 3 
AED-apparaten, echter maar eentje via bij HartveiligWonen.nl .  
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via www.hartveiligwonen.nl . Indien 
er meer dan 6 bewoners zijn die een opgeleid willen worden om te 
kunnen reanimeren dan kan dat georganiseerd worden via het Rode 
Kruis. Geïnteresseerden kunnen zich kenbaar maken bij Cees Struijk.  

 
12. Rondvraag. 

André deelt mede dat Staatsbosbeheer het zwemsteigertje vernieuwd 
(verlengd) wordt en zij hebben zich tevens verontschuldigd voor het feit 
dat er dit jaar nagenoeg geen onderhoud uitgevoerd is. Met ingang van 
volgend jaar zal er elke 14 dagen gemaaid worden in het seizoen. 
 

13. Afsluiting en drankje. 
De interim voorzitter sluit de vergadering om 21:25u.  

 
 
 
Sirjansland, 2 November 2017. 


