Dorpsraad Sirjansland
Notulen:

CONCEPT
Openbare Dorpsraadvergadering
Woensdag 13 april 2022 om 20.00 uur
Dorpshuis, Sirjansland

Aanwezig: 34 personen
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent vergadering om 20:05 uur
Aanwezig namens de politieke partijen zijn Arianne Klompe (VVD) en José
Schikker-Hoekman (CDA)
Er zijn geen mededelingen

2.

Vaststellen van de agenda
Agenda wordt vastgesteld

3.

Korte terugblik op afgelopen periode november 2021 tot maart 2022
Er zijn geen bijzonderheden te melden

4.

Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 3 november 2022
Willy van Ast geeft aan dat het open kastje in de Korte Poststraat met
stopcontact nog niet is opgelost. Er is vanuit de aanwezigen geen bezwaar dit
dicht te maken met duct tape.
De notulen worden vastgesteld
Na de vergadering wordt een tekstuele aanpassing gedaan

5.

Ingekomen post en uitgaande post
De ingekomen post wordt doorgenomen
Gemeente SD/: enquête hondenlosloopgebied (pilot tussen De Punt en
Oosterscheldekering)
LSD: terugkoppeling begroting gemeente SD
Nieuwsbrieven van Zeeuwse Vereniging van kleine Kernen
Nieuwsbrief Netwerkversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving
Bergen op Zoom
Gemeente SD: stimuleringsregeling voor organiseren van sportclinics
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Gemeente SD: Odensehuis, ontmoetingsplek voor iedereen die zelf, of in
zijn of haar omgeving te maken heeft met (beginnende) dementie
Nieuwsbrieven van SMWO: Dag van de vrijwilliger op 8 december 2021
Nieuwsbrief hospice Kaaskenshuis
Nieuwsbrieven Watersnoodmuseum
Herdenking Watersnoodramp te Sirjansland
Nederland Schoon: 19 maart
Nieuwsbrief SD op weg: oprichting Stichting Op Weg (SD samen werken
aan betere mobiliteit)
Nieuwsbrief Netwerkversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving
Bergen op Zoom

Er zijn geen bijzonderheden te melden betreffende de ingekomen post. Er is
geen post uitgegaan.
6.

Financieel verslag en verslag van de kascommissie
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële gang van zaken op
basis van het financieel jaarverslag 2021
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De kascommissie (bestaande uit Robert Bravenboer en Jan Vis) heeft het
financieel jaarverslag 2021 goedgekeurd, zij zijn niet aanwezig om dit te
bevestigen. Er is geen aanmelding voor deelname aan de kascommissie om het
jaarverslag 2022 te beoordelen, aanmelden kan via het secretariaat
secretariaat@dorpsraad-sirjansland.nl
In 2021 is niet al het geld dat binnenkwam uitgegeven. De penningmeester doet
een oproep om plannen in te dienen die ten goede komen van Sirjansland.
7.

Statutenwijziging Stichting Dorpsraad Sirjansland
De dorpsraad Sirjansland is een stichting. In verband met de Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moeten de statuten worden aangepast.
Daarnaast moeten de statuten worden aangepast zodat deze in overeenstemming
zijn met het nieuwe convenant dat de samenwerking tussen de gemeente en de
dorpsraad vastlegt. Omdat dit geldt voor alle dorps- en stadsraden op
Schouwen-Duiveland faciliteert de gemeente dit door concept statuten aan te
leveren, een notaris en de kosten op zich te nemen.
De nieuwe statuten komen grotendeels overeen met de huidige statuten, op een
aantal punten wijken deze af. Voorgesteld wordt onderstaande punten uit de
oude statuten te behouden en over te nemen in de nieuwe statuten:
• Verkiezing bestuur in een openbare dorpsraad
• Rooster van aftreden bestuur
• Samenstelling bestuur representatief voor alle doelgroepen uit de
samenleving (hier worden geen specifieke groepen meer genoemd)
• Controle financiën door een Kascommissie
Er zijn geen opmerkingen. De concept statuten staan op de website van de
dorpsraad, https://dorpsraad-sirjansland.nl/over-ons/. Reacties binnen een week
kunnen worden meegenomen in het verder vaststellen van de nieuwe statuten.
Stadsraad Brouwershaven heeft het voorstel gedaan een bijpassend
huishoudelijk reglement op te stellen. De dorpsraad heeft hierover nog geen
standpunt ingenomen.

8.

Bestuurswijziging Dorpsraad
Volgens het rooster van aftreden treden Heleen de Hulster en Jacqueline KikStouten af.
Heleen stelt zich niet herkiesbaar en wordt in het zonnetje gezet voor haar
bijdrage aan Sirjansland. Heleen blijft actief in de commissie dorpsplan
Jacqueline stelt zich herkiesbaar.
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Er zijn geen nieuwe kandidaten en wordt Jacqueline herkozen en ontstaat er een
vacture. Aanmeldingen voor deelname aan de dorpsraad via het secretariaat
secretariaat@dorpsraad-sirjansland.nl
9.

Dorpsplan Sirjansland
De gang van zaken betreffende het dorpsplan worden besproken:
• Klusdag 12 maart: O.a. onderhoud dorpsbosje, klimop geplant muur CZAV,
omgeving opgeschoond
• Onderhoud dorpsbosje: het is de bedoeling regelmatig te maaien en de
huidige inrichting (volgens eisen Staatsbosbeheer) uit te breiden
• Whatsappgroep voor klusdagen, aanmeldingen via Karin Buijtels. Hierin zullen
activiteiten worden aangekondigd.
• Overleg gemeente / waterschap over verkeer. Aanwezigen worden
opgeroepen ook zelf contact op te nemen met gemeente, politie of
waterschap als daar aanleiding voor is.
• Overleg gemeente over woningbouw: Onderwerpen zijn herbestemming school
en inventarisatie woningbehoefte
• Fietsstopplaats Onderzoek naar invulling voor vooroverleg
Voor het plaatsen van bloembakken in het dorp worden bewoners gezocht die
deze willen onderhouden.

10. Bespreken restant Right to Challenge
Ondanks dat het restant van het beschikbare geld van de ‘Right to Challenge’
gereserveerd is kan Sirjansland hier niet zo maar over beschikken. Afgesproken
wordt een nieuwe ‘Right to Challenge’ te doen om dit te regelen.
11. Insprekers openbare dorpsraadsvergadering
Pricilla Hilleman geeft een toelichting op de plannen voor het onderhoud aan de
speeltuin achter de voormalige dorpsschool. Diverse ideeën en initiatieven zoals
speeltoestellen, beweegpark, natuurspeeltuin en hoogstam fruitbomen zijn
genoemd maar hebben nog niet geresulteerd is resultaten. Dorpsbewoners die
willen helpen worden opgeroepen zich te melden bij Pricilla.
12. Stand van zaken zoektocht locatie bouw 150 kV elektriciteitsstation
TenneT / Enduris
De gemeenten Bergen op Zoom en Schouwen-Duiveland hebben hun
voorkeurslocaties vastgesteld en volgens de berichten is het technisch mogelijk
deze te koppelen met een ondergrondse kabel.
Dit betekent dat de locaties voor het plaatsen van het 150 kV station dicht bij
Sirjansland of het gebruik van hoogspanningsmasten vooralsnog niet nodig
zouden zijn.
Uit het oogpunt van eventuele overlast veroorzaakt door een 150 kV station lijkt
het huidige voorstel de voorkeur te hebben van de bewoners van Sirjansland.
Wat dit betekent voor eventuele initiatieven van ondernemers is niet duidelijk?
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13. Rondvraag
Machiel Groot Vraagt naar de rol van de huidige bewoners bij de nieuwe bestemming
van de dorpsschool. Volgens de laatste berichten van de gemeente gaat er een
aanbesteding worden gedaan die beoordeeld gaat worden op de eisen die met de
dorpsraad worden opgesteld. De dorpsraad zal de huidige bewoners daarbij
betrekken.
Jan Neelen Het voorstel om de volgende keer een pauze in de agenda op te nemen
wordt overgenomen.
Verder worden genoemd het beplanten van de bermen in de Lageweg ten hoogte van
de CZAV/Hanse. De gemeente heeft hier een plan voor dat eind dit jaar uitgevoerd
gaat worden en het maken van een wandelpad langs het hek van de CZAV tussen de
ingang van het dorpsbosje en het pad naar de Grevelingen.
14. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur
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