Notulen openbare dorpsraadvergadering, woensdag 10 april 2019
Aanwezig dorpsraad: Cees, Willem, Ruud en Nienke
Verdere aanwezigingen:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Marleen van Kooten – CDA
Davey Herfst – LSD
Florus van der Paauw – SGP
Jacqueline van Burg – LSD
??? - SP
Kitty Henderson – Beleidsmedewerker fysieke leefomgeving gemeente Schouwen-Duiveland
Thijs Harmsen – Right to Challenge

Opening door Ruud
•

•
•

Ontwikkeling dorpsvisie is onstaan door de sluiting van de school. Er werd gekeken naar een
andere invulling voor het gebouw. Uiteindelijk is dit breder getrokken en is er een groep
dorpsinwoners samengekomen die het voortouw nemen in het ontwikkelen van een plan voor de
toekomst voor het dorp.
In het begin was er weerstand van de gemeente en werd er geen begeleiding verleend tijdens de
ontwikkeling van het dorpsplan.
Uiteindelijk is er een ammendement aangenomen waarin in Sirjansland het pilot dorp wordt.
Hierin wordt gezocht naar oplossingen voor uitdagingen die wij als inwoners ondervinden. Dit zal
een samenwerking zijn tussen gemeente Schouwen-Duiveland en de inwoners van Sirjansland.

Thijs Harmsen – Right to Challenge
•
•
•

•

Right to Challenge (recht om uit te dagen) is een landelijk netwerk
Het stimuleert de ideeën van dorpsinwoners ter verbetering van het dorp in samen werking met de
gemeente
Voorbeelden
o Dorpsbewoners hebben zich ingezet om de kinderboerderij die op punt van sluiten stond
open te houden. Dit is samen gegaan met de oprichting van een sociale werkplaats
o Het groenbeheer rondom het dorp in eigen beheer houden. Het budget van de gemeente
wat gereserveerd is voor het groenbeheer in het dorp is daardoor ook in het beheer van
het dorp. Als dit als dorp dus efficienter kan, is er budget over voor meer groen
We kunnen het zelf!

Nu samen!
Vanuit de dorpsvisie groep zijn er 3 onderwerpen naar voren gekomen.
o
o
o

Verbetering van entree dorp rondom de containers, naast de CZAV
Het bankje bij de Dillingsweg
Het opzetten van een hulplijn

De aanwezigen worden in drie groepen verdeeld en iedere groep buigt zich over 1 van de onderwerpen.

Entree dorp
• Het plaatsen van ondergrondse containers zoals in Dreischor
• De containers oppimpen
• Camera toezicht
Picknickbankje
• Niets doen, maar laten zoals het is
• Stukje betegelen, zodat het makkelijk is om er te komen
• Informatie bord over de omgeving, fietsroutes, het dorp, over vroeger en de watersnoodramp
• Het platsen van een schuilhut
• Een veilig oversteekpunt van de CZAV naar de dijk en de camping van Koos en Rianne
Hulplijn
• Sociale controle
• Dorpsbreed. Er bestaan namelijk al lijntjes tussen mensen die elkaar helpen, maar dit is vooral in
de Grevelingenstraat.
• Vervoer naar het ziekenhuis, dokter, voor medicatie, fysiotherapie, etc.
• Kleine computerproblemen
• Vraag en aanbod moet in kaart gebracht worden
• Een overzicht van welke mensen wat kunnen doen
• 1 contactpersoon houdt het overzichtelijk. Deze persoon moet ook een vervanger hebben
• Boodschappenlijn (eventueel tegen betaling)
• Ziekenbezoek
• Honden uitlaten (als er iemand ziek is)
• Rondje wandelen of andere dingen ten behoeve van eenzaamheidsbestrijding
Ruud: Doe mee, ook de niet aanwezigen
Vacature
• Er is een vacature bij de dorpsraad, meld je aan!
Rondvraag
•
•
•
•

Kan er een spiegel bij het KPN hokje voor verkeersveiligheid
Prullenbak plaatsen bij picknickbank (eventueel een adoptiebak) en bewustwording creeëren over
zwerfafval
Spreek hondeneigenaren aan wanneer ze de hondenpoep niet opruimen
Of de dorpsraad in gesprek kan gaan met de kassen, want tijdens de opruimingsactie werden er
heel veel plastic bekertjes in de buurt van de kassen gevonden

De volgende openbare dorpsraad vergadering staat gepland op 19 juni om 20.00 in het dorpshuis in
Sirjansland.

