Dorpsraad Sirjansland
Notulen:

CONCEPT
Openbare Dorpsraadvergadering
Woensdag 3 november 2021 om 20.00 uur
Dorpshuis, Sirjansland

Aanwezig: 23 personen
1.

Ontvangst, zonder koffie
Overeenkomstig het beleid van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de
dorpsraad gekozen de vergadering toegankelijk te maken zonder
coronatoegangsbewijs en geen consumpties te serveren.

2.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent vergadering om 20:00 uur
Wethouder Jacqueline van Burg afwezig, vervangen door Peter Vijverberg
Afmeldingen Bram Marijs en Joke Goudswaard

3.

Vaststellen van de agenda
Agenda wordt vastgesteld

4.

Korte terugblik op afgelopen periode juli 2021 – oktober 2021
Periode zomervakantie, informatiemarkt dorpsplan gehouden en dorpsplan is in
de gemeenteraad behandeld (zie ook agendapunt). Bewoners en leden dorpsraad
hebben deelgenomen aan bijeenkomsten betreffende de bouw van het Tennet /
Enduris 150 kV station (zie ook agendapunt).

5.

Notulen 14 juli 2021
De notulen hebben helaas niet op de website gestaan, worden doorgenomen
tijdens de vergadering. Behoudens twee tekstuele correcties zijn er geen
opmerkingen over de notulen en worden deze goedgekeurd.

6.

Ingekomen / uitgaande post
Oproep van toegankelijk SD voor deelname vanuit Sirjansland om SchouwenDuiveland meer toegankelijk te maken voor mindervaliden.
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7.

Dorpsvisie
Er wordt een kort verslag gegeven van de activiteiten van de commissie
dorpsplan en de behandeling van het Raadsvoorstel Uitvoering Dorpsplan
Sirjansland op 16 september 2021 in de commissie samenleving en bestuur.
Tijdens de informatiemarkt op 7 september 2021 achter het schoolgebouw zijn
de onderwerpen uit het dorpsplan besproken. Reacties zijn verzameld en
worden gebruikt bij de verdere plannen.
Het plan van de neven Op ´t Hof voor woningbouw aan de Lageweg wordt door
de aanwezigen genoemd en verder niet inhoudelijk besproken. De
initiatiefnemers hebben een bijeenkomst gehouden over hun plan.

8.

Verkiezing kascommissie
De kaskommissie controleert jaarlijks de financiële gang van zaken. Hiervoor
worden twee dorpsgenoten gezocht. Robert Bravenboer en Jan Vis melden zich
hiervoor aan.

9.

Verantwoord hout stoken
Er wordt een korte presentatie gegevens over het stoken van hout. Hoe steek
je het hout aan en krijg je een mooi vuur zonder overlast voor de omgeving. Uit
reacties van de bezoekers blijkt dit nog niet altijd te gebeuren in Sirjansland.

10.

Vervolg zoektocht bouw 150 kV elektriciteitsstation TenneT / Enduris
Priscilla geeft een kort verslag van de stappen die genomen worden door
TenneT / Enduris. Zij en een aantal andere dorpsbewoners zijn aanwezig
geweest bij de bijeenkomsten. Zie de websites van TenneT / Enduris voor de
actuele stand van zaken.

11.

Verslag van het bezoek Burgemeester aan Sirjansland 29 juli 2021
Door corona uitgestelde kennismaking met burgemeester Jack van der Hoek
waren een aantal vertegenwoordigers aanwezig uit Sirjansland.

12.

Rondvraag
Joke Goudswaard heeft de indruk dat de kerkklok op zondag minder luid is als
op andere dagen. Dit wordt niet herkend door de direct omwonenden die het
wel opvalt dat de klok piept.
Lo Piek is verbaasd dat de vergadering op de dankdag voor het gewas is
gepland. De dorpsraad zegt toe hier in de toekomst beter rekening mee te
houden.
Robert Bravenboer roept op om bijeenkomsten tijdig te communiceren. De
planning van de dorpsraadvergaderingen staat voor het hele jaar op de site. De
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informatiemarkt is inderdaad te laat gecommuniceerd. Ervaring leert dat vroeg
communiceren ook nadelen heeft.
Wim van den Anker vindt andere dorpsbewoners die hem op de Bredeweg
inhalen als hij al 80 rijdt ‘asociaal’.
Een aanpassing van de overgang op de Bredeweg van 80 km/uur naar 30 km/uur
bij de ingang van Sirjansland is meerdere malen aangekaart bij de gemeente en
het waterschap door omwonenden en de dorpsraad, tot nu toe zonder resultaat.
Cris van de Werf vraagt naar de plannen van de familie op ‘t hof betreffende
de realisatie van woningen aan de Lageweg. Omdat de initiatiefnemers niet
aanwezig zijn kan dit niet worden besproken.
Willy van Ast Open kastje in de Korte Poststraat met stopcontact wordt
gemeld, dit lijkt een onveilige situatie.
13. Afsluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur
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