Notulen openbare dorpsraadvergadering, woensdag 30 oktober 2019
Aanwezig dorpsraad: Cees, Ton, Willem, Heleen
Verdere aanwezigingen:








Wethoudster mw Smit
Vertegenwoordigers van de Gemeente Schouwen-Duiveland
Vertegenwoordigers van enkele politieke partijen
Vertegenwoordigers van collega dorpsraden Schouwen-Duiveland
Vertegenwoordigers van vereniging van Zeeuwse Kleine Kernen
Vertegenwoordiger van Enduris
Vertegenwoordigers van Stichting Energiek Zeeland

Opening door Heleen de Hulster



Plaatsvervangend voorzitter mw de Hulster opent de vergadering en heet alle aanwezigen
welkom.
Er zijn in totaal 48 mensen aanwezig.

Dorpsvisie







Willem Marsman legt uit hoe dorpsvisie historisch ontstaan is.
Werkgroep Dorpsvisie Sirjansland de afgelopen maanden niet stilgezeten. Er is overleg met de
gemeente geweest over de uitvoering van het dorpsplan/visie. Een concept visie zou voor de
zomer 2020 klaar moeten zijn.
Dorp, verkeer, voorzieningen, toerisme etc worden onderwerpen van de visie.
Resultaten en de voortgang van de dorpsvisie zullen in elke openbare dorpsraadvergadering
worden toegelicht. Ook de website van de dorpsraad zal de nodige informatie bevatten.
Er zijn nu echter al een aantal concrete plannen:
o fietsrustplaats (net buiten het dorp). Er is hierover contact geweest met Staatsbosbeheer
maar vooral met het Waterschap. De ondergrond waar het bankje op staat is van het
Waterschap. Het bankje zelf is van Staatsbosbeheer. Het ‘plan’ door beide instanties wel
goedgekeurd, echter er is bij beide instanties geen budget, en men raadt ons aan bij de
Gemeente Schouwen-Duiveland aan te kloppen. Dit zal gaan gebeuren. Het plan dat nu
gelanceerd is omhelst een fietsrustplaats met een informatiebord.
o de vuilcontainers inzake kwaliteitsontwikkeling openbare ruimte. Er is contact geweest
met de Gemeentereiniging over de containers. Hierop is vrijwel meteen een
schoonmaakactie van de containers geweest. En verder is er wat herstelwerk geweest aan
de containers (verfwerk). Verder wordt ook de vraag gesteld of alle containers wel nodig
zijn. Zo staan er nu 2 oranje containers voor plastic, en of dat echt wel nodig is. Er is
wellicht mogelijkheid de containers ondergronds te plaatsen. De textielcontainer is geen
onderwerp van gesprek, deze is van een particuliere organisatie en zal wellicht gaan
verdwijnen in de toekomst. Ook komt sluikdump ter sprake. Een camera om dit te
controleren schijnt ook niet mogelijk te zijn in verband met de discussie omtrent de
privacy.
Een korte navraag over of dorpsbewoners wel of geen oranje container hebben blijken er
toch een aantal dorpsbewoners geen oranje container te hebben, en willen toch wel graag
die oranje bak blijven behouden.

o

o

Het dorpsbosje is van Staatsbeheer. Maar erg veel onderhoud wordt er niet gedaan. In het
verleden was het onderhoud van het bosje ‘geadopteerd’ door de schoolkinderen, maar
met het sluiten van de school is hier geen opvolging meer aan gegeven. Staatsbosbeheer
wil echter wel meewerken in begeleiding indien ons dorp dit weer vrijwillig op zich wil
nemen. Wordt vervolgd.
Er komt nog een suggestie om de fietsrustplaatsvoorziening boven op de dijk te zetten
zodat het een soort van ‘vogelhokje’ kan worden, met uitzicht op het Dijkwater.

Vacature Dorpsraad
 Mevrouw Anneke Haringsma heeft zich (als enige) kandidaat gesteld. We heten mevrouw
Haringsma hartelijk welkom in het dorpsraadbestuur.
ZVKK (Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen)
 Er volgt een presentatie van deze vereniging.
 ZVKK heeft voornamelijk drie Leefbaarheid, Omgevingsvisie, Energietransitie.
 Er volgt een presentatie door Machiel Joosse over de Energietransitie door Enduris, de
netwerkbeheerder (kabels, leidingen, verdeelstations e.d. van de stroom en gasnet). Van fossiele
naar duurzame energie. Weersextremen (over deze planeet) zijn steeds duidelijker merkbaar. Er
zijn mondiaal afspraken en akkoorden gemaakt. In Zeeland is een akkoord bereikt dat we in 2020
alleen duurzame energie hebben, dit om de hoeveelheid CO2 te reduceren. Nederland is verdeeld
in 30 RESsen (regionaal energie strategie) en in Zeeland is tussen de Provincie, Waterschappen,
Gemeentes, maar ook marktpartijen zoals woningbouwcorporaties en MKB-bedrijven een
klimaatakkoord bereikt. Maar wat als er bijvoorbeeld heel veel meer elektrische auto’s komen?
Dan helpt Enduris met advies hoe zo’n netwerk het beste ingericht kan worden. De Gemeentes
moeten vóór 2020-2021 een warmte-energie-plan hebben om uiteindelijk in 2050 (bijvoorbeeld)
van het gas af te gaan. De meeste energie komt van het gas onze huishoudens binnen. Maar wat
als dat (ooit) op is. Woningen moeten beter geïsoleerd worden, maar ook een andere manier van
energie in het huis te krijgen, bijvoorbeeld een warmtenet. Echter, voor kleine kernen is dit
eigenlijk niet goed realiseerbaar. In die gevallen moet meer naar ‘hybride’ energievoorzieningen
gekeken worden zoals toepassing van warmtepompen e.d.
 Er komt een vraag aan Enduris over de salderingsregeling die mogelijk in de toekomst komt te
vervallen, waardoor teveel opgewekte energie in de zomer van de zonnepanelen niet verrekend
meer wordt. Enduris verwacht echter dat het regeringsbeleid daaromtrent wel gaat veranderen.
Bijvoorbeeld door de energiebelasting op stroom te verlagen en die van gas te verhogen. Zoals de
regeringsplannen er nu uitzien zal vanaf 2023 tot 2031 wordt deze salderingsregeling met 11%
per jaar afgebouwd.
 Hierna volgt een presentatie van Marianne Brande, werkzaam bij Zeeuwind, maar nu als
projectleider van Stichting Energiek Zeeland. In het Zeeuws Energieakkoord is overeengekomen
dat alle woningen in 2045 energieneutraal zijn. Stichting Energiek Zeeland gaat particulieren
daarbij helpen. Zo is er een website alwaar gegevens gevonden kunnen worden en waar je een
plan kunt maken om een huis energievriendelijker of –neutraal te maken:
www.energiekzeeland.nl .
 Marten Wiersma geeft een presentatie over zijn woning in ’s Heer Hendrikskerke. Dit dorp heeft
een dorpsplan uit 2012 en daar kwam ook de wens dat de huizen uiteindelijk levensloopbestendig
(en dus toekomstbestendig) zijn. Er is daar een gezamenlijk plan ontwikkeld om in
gezamenlijkheid hun huizen aan te pakken, 60 woningen in totaal. Het collectief kon echter niet
tot een bevredigende oplossing komen met leveranciers (en uitvoerende garanties). Uiteindelijk is
er een nieuw dorpsplan gemaakt in 2018, met vernieuwde doelstellingen. Onder andere is er nu
ook nagedacht over het koelen van huizen. Daar blijkt een warmtepomp, in omgekeerde functie,






te werken. De vraag rees: hoe kunnen dit soort dingen slimmer worden aangepakt? Er komt een
oproep om hier vooral aandacht aan te schenken in de dorpsvisie, om de energietransitie mee te
nemen in het plan.
De Gemeente heeft een subsidie toe van € 1.500,- maximaal en 30% van het totaal van de
investering voor woningen ouder dan 1950. Te vinden op de website van de Gemeente: Inwoners
> duurzaamheid en milieu: https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/duurzaamheidmilieu/energie/subsidies-en-financiering .
Er is ook een Staatssubsidie op isolatie, en die is te stapelen met de Gemeentelijke subsidie.
Er is een infraroodcamera te leen bij Zeeuwind die warmtelekken in een woning kunnen
ontdekken.

Rondvraag



Er is een fototentoonstelling over Sirjansland in het dorpshuis op vrijdag- en zaterdagmiddag 8 en
9 november.
Rinus Roks vraagt zich af of de dorpsklok ’s middags om 12 uur weer kan luiden.

Afsluiting
 De openbare vergadering wordt om 21.45u afgesloten.

