Openbare Dorpsraad Vergadering Sirjansland
31 oktober 2018
Locatie: Dorpshuis Sirjansland, Lageweg 2
Aanwezige Dorpsraadleden: Annelies, Cees, Heleen, Nienke en Ruud
34 verdere aanwezigen vanuit het dorp, gemeente Schouwen-Duiveland en andere
belangstellenden
Bij de opening van de vergadering worden geen extra punten aan de agenda toegevoegd
Postcoderoos door Peter de Koeijer
 Particulieren kunnen zich inschrijven en bij genoeg aanmeldingen (deze kunnen ook in
een aangrenzend postcode gebied wonen) wordt er een dak met groot oppervlakte in
een postcodegebied gezocht. Dit dak zal vervolgens worden bedekt met zonnepanelen
 Een gemiddeld huishouden heeft acht zonnepanelen nodig om in de energie behoefte
te voorzien
 De investering is €175.- per paneel
 Deze constructie heeft een terugverdienmodel van tien jaar
 Onderhoud en overige kosten worden gedekt door de coöperatie
 De zonnepanelen zijn volledig recyclebaar
 Meer informatie: http://www.postcoderoosregeling.nl/
Dorpsvisie door Heleen
 De denktank is trots op het aantal ‘denkers’ waar ook een flink aantal jongeren (voor
Sirse begrippen) onderdeel van zijn.
 Tijdens de brainstormsessies werd ‘Denken In Mogelijkheden’ toegepast, het
zogeheten DIMen
 De brainstormsessies zijn afgerond en er zal in 2019 weer worden gestart met verdere
activiteiten
 LSD onderbreekt en meldt dat er deze week een begrotingsraad zal worden
gehouden in de gemeente. Er is budget beschikbaar om te kunnen starten met
de dorpsvisie in 2019. Ruud vraagt of dit teruggekoppeld kan worden naar de
dorpsraad. LSD neemt dit terugkoppelen voor zijn rekening
 Verder vertelt een CDA-lid dat in 2021 de omgevingswet in werking treedt.
Binnen deze wet zijn burgerinitiatieven erg belangrijk. Hierdoor zal
Sirjansland een van de dorpen zijn waar met de dorpsvisie aan de slag zal
worden gegaan met behulp van de gemeente
 De bestemming van de school is een belangrijk onderdeel van de dorpsvisie
 Slogan: ‘Sirjansland, een dorp met mogelijkheden’
 Er wordt gevraagd naar het schoolplein en groen rondom de school. Dit verwilderd. In
het voorjaar zal dit worden aangepakt met enthousiastelingen vanuit het dorp. Wie hier
blij van wordt, kan zich aanmelden bij Ruud en Karin
Contact kerk
 Er is contact met Rinus Kik, namens de hervormde kerk in Sirjansland, en de
dorpsraad geweest
 Het dorp is uitgenodigd om deel te nemen aan de rommelmarkt die jaarlijks
georganiseerd wordt vanuit de kerk

 Ook is de parkeeroverlast van kerkbezoekers besproken, met name rondom de AED
die voor de Smidse hangt. Bewoners wordt gevraagd om verkeerd parkeerders aan te
spreken, op een, weliswaar, politiek correcte manier
 Een aanwezige vraagt ook of er aandacht kan worden gevraagd voor het harde
wegrijden uit het dorp na afloop van de kerkdiensten
Subsidie
 Gemeente Schouwen-Duiveland heeft een lijst opgesteld van alternatieve partijen voor
subsidieaanvraag. Als mensen subsidie willen aanvragen is dat mogelijk bij deze
partijen.
 Deze lijst komt beschikbaar op de website van de dorpsraad
Connexxion
 In plaats van de buurtbus is er nu een haltetaxi beschikbaar in het dorp.
 Het is niet duidelijk hoe er precies van deze optie gebruik gemaakt moet
worden
 De haltetaxi brengt extra kosten met zich mee
 Er kan niet contant worden betaald
 Connexxion is benaderd om hier duidelijkheid over te verschaffen tijdens deze
bijeenkomst maar zij vonden dat niet nodig
Hulpkring
 Als reactie op de haltetaxi wordt er voorgesteld om dit als dorp op te pakken
 Er is een lijst beschikbaar voor dit doeleinde
 Mensen die beschikbaar zijn om mensen bijvoorbeeld mee naar Zierikzee te
nemen, kunnen zich hierop inschrijven
 Dit geldt ook voor de mensen die graag van deze helpende handen gebruik
willen maken
Collectanten
 Er wordt een oproep gedaan voor collectanten in het dorp
Rondvraag
 Door meerdere dorpsbewoners is er een blauwe pijp opgemerkt die boven de grond
uitsteekt. Aan de dorpsraad wordt gevraagd of zij weten wat dit voor pijp is. Na
overleg heeft dit naar alle waarschijnlijkheid met het telefoonnetwerk te maken
 Sirene
 De Sirene is op zoek naar redactieleden, aanmelden kan bij Joke Goudszwaard
 Er wordt een chauffeur gezocht voor het rondbrengen van de Sirene. Er zijn
direct twee gegadigden en is bij deze dus geregeld.
 Er wordt gevraagd of de dorpsraad klachten heeft ontvangen over de nieuw geplaatste
verkeersdrempel in de Lageweg. Dit is niet het geval en tot nu toe werpt de drempel
zijn vruchten af
 De kerk vraagt zich af of er meer bekend is over stille armoede en eenzaamheid in het
dorp
De volgende Openbare Dorpsraad Bijeenkomst zal de nieuwjaarsreceptie zijn. Deze zal op
vrijdag 4 januari plaatsvinden.

