Dorpsraad Sirjansland
Notulen:
Openbare Dorpsraadvergadering
Woensdag 14 juli 2021 om 19.30 uur
Op terrein van de familie Vane /
Lenos, Sportweg 4, Sirjansland

Aanwezig:
Ongeveer 50 personen
VVD – Arianne Klompe
SP – Reint Laan
Gemeente Schouwen-Duiveland – Kimo van den Berg, Boukje Bruinsma, Corina Jansen
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent vergadering om 19:35 uur
Door de ‘Corona beperkingen’ is er voor gekozen de openbare dorpsraad in de
buitenlucht plaats te laten vinden. De familie Vane-Lenos wordt hartelijk
bedankt voor het beschikbaar stellen van hun terrein.

2.

Vaststellen van de agenda
Agendapunt 9, Insprekers op openbare dorpsraadsvergadering: Maatschap op ’t
Hof over mogelijke woningbouw Sirjansland, is komen te vervallen door
afwezigheid van één van de sprekers.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3.

Korte terugblik op afgelopen periode maart 2020 – juli 2021
Sinds de openbare dorpsraadvergadering van 11 maart 2020 is het door de
Corona maatregelen niet mogelijk geweest om een reguliere openbare
bijeenkomst te organiseren. De dorpsraad heeft een aantal maal informatie
huis-aan-huis verspreid en er zijn in deze periode een aantal kleinschalige
bijeenkomsten geweest. Besloten dorpsraadvergadering zijn online gehouden.
Voor de noodzakelijke verkiezingen is, in afwijking op de statuten, een
schriftelijke stemming georganiseerd.
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4.

Bestuurszaken, o.a. samenstelling en verkiezingen 2021
De gang van zaken wordt door de aanwezige dorpsbewoners akkoord bevonden.
De dorpsraad bestaat nu uit:
 Voorzitter: Ton Wingelaar
 Vicevoorzitter: Pricilla Hilleman
 Secretariaat: Anneke Haringsma
 Penningmeester: Annette Lenos
 Algemeen lid: Heleen de Hulster
 Algemeen lid: Jacqueline Kik-Stouten
 Algemeen lid:Willem Marsman

5.

Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 11 maart 2020
De notulen van de Openbare Dorpsraadvergadering 11 maart 2020 worden
akkoord bevonden.

6.

Inspreker op openbare dorpsraadsvergadering: Transitievisie Warmte,
bijdrage door mw. Boukje Bruinsma van de gemeente Schouwen-Duiveland
Kimo van den Berg en Boukje Bruinsma geven toelichting op de aanpak van de
transitie warmte zoals deze door de gemeente Schouwen-Duiveland is
opgesteld. Meer informatie op
https://www.schouwen-duiveland.nl/duurzaamheid-en-milieu/

7.

Ingekomen post en uitgaande post
Omdat Cees Struijk dit nadrukkelijk had gevraagd wordt zijn brief over (o.a.)
procesontwikkeling Dorpsplan van 8 april 2021 voorgelezen. Uit de reacties van
de dorpsbewoners blijkt de brief gewaardeerd te worden.
Vervolgens wordt een toelichting door de dorpsraad gegeven op de gang van
zaken zoals die ook per brief door de dorpsraad aan Cees Struijk is gedaan.

8.

Dorpsplan Sirjansland: stand van zaken, vervolgstappen.
De gemeente maakt een voorstel op welke manier de wensen van Sirjansland
zoals geformuleerd in het dorpsplan kunnen worden uitgevoerd. Dit zal worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Omdat de plannen uit het dorpsplan verder uitgewerkt moeten worden door de
bewoners van Sirjansland zal er na de zomervakantie een informatiemarkt
worden georganiseerd om de verschillende onderwerpen uit het plan met
belangstellenden te bespreken. Bewoners en direct betrokkenen worden
gevraagd te helpen bij de vervolgstappen.
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9.

Zoektocht locatie bouw 150 KV elektriciteitsstaon TenneT / Enduris.
TenneT en Enduris plannen de bouw van een 150 kV elektriciteitsstation op
Schouwen-Duiveland. Hiervoor wordt een proces gevolg met zogenaamde
‘werkateliers’ om de betrokkenen inspraak te geven.
Dick van Noord geeft de aanvulling op de plannen voor het realiseren van de
Puupe voor de aanvoer van zoet water voor de landbouw die gelijktijdig
gerealiseerd zou kunnen worden.
Vanuit de aanwezigen komt de oproep aan iedereen om zich te verdiepen in de
bouw van het 150 kV station en de dorpsraad om dit te ondersteunen.

10.

Bezoek Burgemeester aan Sirjansland 29 juli 2021
Belangstellenden om aanwezig te zijn bij het bezoek van de burgemeester Jack
van der Hoek kunnen op 29 juli 2021 om 19:30 uur aansluiten.
Dit bezoek betreft de, verschoven, kennismaking van de nieuwe burgemeester
met Sirjansland.

11.

Rondvraag
Geen verdere punten

12. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur
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