
 

 

Dorpsraad Sirjansland 
 

CONCEPT NOTULEN: 
 

Openbare Dorpsraadvergadering 

Woensdag 19 oktober 2022 om 20.00 uur 

Bijeenkomst in het Dorpshuis 
 

Opening 20:00 uur door voorzitter Ton Wingelaar 

36 personen aanwezig 

 

1. Opening en mededelingen 
Aanwezig vanuit gemeente en politiek zijn: 

Wethouder Hanno Canters Portefeuille Stadsraden en dorpsraden 

Roy Klop Leefbaar Schouwen Duiveland 

Anton de Kan (VVD), Leone van der Sar (VVD) 

Cockie de Wilde Beleidsmedewerker Gemeente Schouwen-Duiveland 

Niek Smits Landschapsbeheer Zeeland 

Reint Laan SP 

Lucia van Jeveren St Hoogstamboomgaarden 

Afmelding ChristenUnie Erica Kater 

 

2. Vaststellen van de agenda 
Agenda wordt vastgesteld 

 

3. Vaststellen notulen 13 april 2022 
In de notulen van 13 april 2022 is expliciet het besluiten tot (her)benoemen van de huidige 

bestuursleden van de Dorpsraad opgenomen, dit is nodig in verband met de statutenwijziging. 

 

De voorzitter geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de 

statutenwijziging zoals door de wethouder is aangegeven tijdens de gezamenlijke bijeenkomst 

van dorps- en wijkraden. De gekozen aanpak wordt heroverwogen. 

 

Notulen worden vastgesteld 

 

4. Ingekomen post en uitgaande post 

• ZVKK Samen slimmer rijden 

• Herdenking watersnoodramp 2023 

• Aanleg verkeersdrempels Weg door het Dijkwater 

 

5. Vacature dorpsraad 
De voorzitter roept de aanwezigen op om zich aan te melden als lid van de dorpsraad 

 

6. Dorpsplan Sirjansland 

• Financiën Right to Challenge, er is ongeveer EUR 22.000 over via nieuwe 

Right to Challenge 



 

 

• Schoolgebouw Gemeente is in overleg met Zeeuwland voor realisatie 

huurwoningen. 

• Hulpgroep, oproep om deel te nemen, ook wordt een coördinator gezocht. 

• Fietsstopplaats, vergunning aangevraagd voor realisatie van een 

fietsstopplaats. Er wordt opgeroepen ook een fietsoplaadpunt te maken. 

• Kabouters, 29 oktober 2022 lampion optocht om afscheid te nemen van de 

kabouters in het dorpsbosje. 

• Herbeplanting begin Lageweg door de gemeente. 

• Pad langs de CZAV, wie wil hiervoor het initiaatief nemen, de betrokken 

partijen zijn akkoord. 

• Klusdag, nadere informatie volgt via de appgoep van Sirs groene clubje. 

Aanmelden via Karin Buijtels. 

 

Er is het plan om hoogstambomen te planten achter het voormalige 

schoolgebouw en op het trapveldje. Er is een eerste opzet gemaakt, 

belangrijkste punten hiervan zijn: 

• Cultuurhistorisch, oude rassen weer een plekje te geven in Zeeland 

• Biodiversiteit, nectar voor insecten, oude bomen geven holtes 

• Ontmoetingsplek, activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld oogstdagen 

• Vier gerealiseerd op het Eiland, o.a. Ellemeet, Noordwelle 

• Locatie, kunnen er bomen groeien, centraal in de kern, gemeentegrond 

• Achter de voormalige schoolgebouw 

• Keuze rassen aan bewoners Sirjansland 

• Insectenhotel wordt geplaatst 

• Organiseren plantdag met de kinderen van het dorp 

• Oude fruitbomen naast de school worden ook opgenomen in het plan 

• Maart cursus snoeien hoogstam 

 

Gerard Oele niet enthousiast over het planten van laanbomen in de open ruimte 

die bewust in 2010/2011 is gerealiseerd. Er blijft te weinig over voor het 

sportterrein en wil dat de open ruimte behouden blijft. Achter Lageweg 

nummer 15 bevindt zich bovendien een oude gedempte sloot en is de zandgrond 

ongeschikt. 

 

Lo Piek, Je hebt niets aan hoogstamfruitbomen, ja kan het fruit niet oogsten, 

het geeft valfruit en wespen. 

 

Cees Struijck, merkt ook op dat je minder ruimte overhoudt, hij heeft zelf veel 

werk aan eigen peren boom 

 

Ruud Boon, nadat school gesloten is hart uit het dorp, dit is een initiatief om 

weer een centrale verzamelplaats te maken. 

 



 

 

Priscilla Hilleman merkt op dat de geplande vernieuwing van de speeltoestellen 

nog niet in het plan is opgenomen. 

 

Arjen de Hulster, goede ervaringen met eigen boomgaard, het vergt onderhoud 

dat onderdeel van het plan is. 

 

De reacties zullen worden verwerkt in het plan. 

 

7. E-mail nieuwsbrief dorpsraad 

Mogelijkheid je aan te melden voor de nieuwsbrief van de dorpsraad. Dit is 

naast de huis aan huis verspreidde uitnodiging 

 

8. Hulpverlening 

Hartstichting Burgerhulpverlening hartslag.nu Oproep om je aan te melden als 

je een geldige reanimatie cursus hebt. 

Er blijkt behoefde te zijn aan een reanimatie cursus. De dorpsraad zal een 

(herhaal)cursus gaan faciliteren. 

 

9. Rondvraag 

• Gerard Oele biedt nadrukkelijk aan mee te willen doen met de verder 

planning van de herinrichting van de ruimte achter het voormalige 

schoolgebouw. 

• Arjan de Hulster, trap op de dijk Diloingsweg/Lageweg is gerepareerd, 

maar niet onderhouden 

• Christa Stouten, bosje stond tijdens de vakantie met brandnetels, 

volgend jaar vaker maaien 

• Dirk Fluijt, herdenking watersnoodramp herdenking en foto herdenking 

• Wim van de Anker vraagt aandacht voor onderhoud aan de ingangen van 

bijvoorbeeld de ijsbaan 

• Jaap Jan, wijst op de stuctuurvisie wonen die de gemeente aan het 

opstellen is. 

• Jannie, boom bij kerk, plaatje bij boom, Koningslinde 

 

10. Afsluiting 
Ton sluit de vergadering om 22:00 uur 

 

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van Dorpsraadnieuws? Abonneer u dan op onze 

nieuwsbrief. Dat kan eenvoudig via het aanmeldformulier op de website van de 

dorpsraad. https://dorpsraad-sirjansland.nl/ 
 


