
Openbare Dorpsraad Vergadering Sirjansland  
 
20 februari 2019, 20.00  
 
Locatie: Dorpshuis Sirjansland, Lageweg 2  
 
Aanwezige Dorpsraadleden: Annelies, Cees, Heleen, Nienke, Ruud en Ton 
 
Opening door de voorzitter van de dorpsraad: Ruud Boon 

∂ Bij de opening van de vergadering worden geen extra punten aan de agenda toegevoegd  
 

Dorpsvisie (Heleen) 
∂ Heleen heeft contact met Denise van Leeuwen 
∂ Er komt een Right to Challenge traject: Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van 

gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen 
doen. Bewoners krijgen met R2C daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren. 
Voor meer informatie: https://www.righttochallenge.nl/ 

∂ Dit traject wordt begeleid door een persoon die werkzaam is voor een overkoepelende organisatie 
van gemeentes in Nederland. Deze persoon heeft ervaring met het opstellen van een dorpsvisie 

∂ Kitty Henderson zal ook betrokken zijn bij dit traject 
∂ Voor de dorpsvisie is de gemeente nu aan zet 

 
Vacature Dorpsraad 

∂ Willem Marsman heeft zich als enige gemeld als potentieel dorpsraadlid. Hij zal het stokje van 
Annelies overnemen 

 
Nieuwe Website Dorpsraad  

∂ https://dorpsraad-sirjansland.nl/ 
∂ Kees Haringsma heeft deze ontworpen in samenwerking met Heleen de Hulster 
∂ Dit is de website voor de dorpsraad, Sir Vooruit en de Sirene 
∂ Nieuws 

⋅ Er gaat een opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland plaatsvinden in Sirjansland 
⋅ 8 april is de theoriedag van 9.45 tot 15.30 
⋅ 13 april staat de praktijkdag in Goes gepland, dit kan nog wijzigen 
⋅ Kosten zijn €25.- p.p.  
⋅ Het inschrijfformulier vind u ook op de website van de dorpsraad 
⋅ Dit is niet alleen voor 60+ 

∂ Sir in beeld 
⋅ Foto’s van het dorp 
⋅ Dit kan aangevuld worden door leuke foto’s naar Kees te sturen 

∂ Sir Vooruit 
⋅ Hier vindt u de activiteiten georganiseerd door Sir Vooruit 

∂ Sirene 
⋅ Hier zijn de meeste voorgaande edities te vinden 

∂ Contact 
⋅ Hier kunt u melding maken van toevoegingen of andere tips 
⋅ Ook voor contact Dorpsraad, Sir Vooruit en de Sirene 

 
 

https://dorpsraad-sirjansland.nl/


∂ Input door bewoners 
⋅ Voor foto’s en stukjes kunt u contact opnemen met Kees 
⋅ Houd dit wel binnen de perken, het moet voor Kees geen werken worden 

∂ Toevoegen 
⋅ Klepmiddag 
⋅ Winterfeest 

 
Nieuwjaarsreceptie 

∂ Leuke opkomst 
∂ Als dorpsraad zullen we jaarlijks een wisselend programma verzorgen 

 
Gastspreker 

∂ Deze keer niet aanwezig 
∂ Ruud zal tijdens de volgende openbare vergadering vertellen over zijn hobby als imker 

 
Rondvraag 

∂ Waarom waren de kinderen uit Sir niet aanwezig bij de watersnoodrampherdenking in Sir? 
⋅ Hier is in het verleden naar geïnformeerd, maar de scholen waar deze kinderen op zitten 

willen hier geen medewerking voor verlenen 
∂ Overlast hondenpoep 

⋅ Spreek mensen erop aan als het gezien wordt 
⋅ Volgens het beleid van de gemeente is het verboden om de poep te laten liggen binnen de 

bebouwde kom 
∂ Zwerfafval 

⋅ Er is weer veel zwerfafval 
⋅ Opschoonactie vorig jaar was een succes 
⋅ Dit weer herhalen, datum staat nu op 6 april, maar dit mogelijk vervroegen in verband 

met het groeiende gras en daardoor slechtere zichtbaarheid van afval 
∂ Verkeer 

⋅ Wanneer komt de tweede beloofde snelheidsbegrenzer? Antwoord dorpsraad: We zijn in 
afwachting van de gemeente 

⋅ Handhaven snelheid in Dijkwater door politie: Vraag dit aan het waterschap/gemeente 
⋅ Taak voor Rijkswaterstaat: 60 km zone en overstekend wild moet worden verduidelijkt. 

Het is nu niet goed zichtbaar 
⋅ Vraag voor ontmoediging verkeer door Dijkwater en stimuleer gebruik Stolpweg 

De volgende Openbare Dorpsraad Vergadering zal op woensdag 10 april plaatsvinden.  

 


