Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke

Datum:
Tijd:
Locatie:

16 september 2020
19:30 uur
Dorphuis Nimmerdor

Aanwezig:
 Fred London (voorzitter)
 Tom Bosselaar (notulist)
 Joyce Luteijn (penningmeester)
 Hans van den Broeke (kern ambtenaar)
Afwezig: Berry ten Berge, Ad van Broekhoven
Opening vergadering door voorzitter
Fred London heet iedereen welkom.
Keuze notulist van deze vergadering
Tom Bosselaar i.v.m. afwezigheid Ad van Broekhoven.
Opmerking ten aanzien van de notulen: hierin wordt zoveel als mogelijk de volgorde van
agendapunten aangehouden zoals aangegeven in de uitnodiging. In de praktijk was echter een
flexibele hantering van de agenda noodzakelijk omdat er veel werd besproken tijdens het bespreken
van de notulen van de afgelopen vergadering.
Kennismaking met de vervangend kernambtenaar Hans
De bestuursleden en de vervangend kern ambtenaar stellen zich aan elkaar voor. De
ontstaansgeschiedenis van de dorpsraad wordt toegelicht.
Overlast Gouwe Gheijt
Hans van den Broeke geeft aan dat morgen (17 september) er een gesprek plaats vind tussen de
gemeente en de eigenaar van het café. Dus we wachten de uitkomst hiervan af.
Speeltuin
G.B.
Dorpsbos
Henk Davidse gaat dit nog nakijken. (inmiddels heeft de secretaris de stukken aan Henk aangeleverd)
Maar nog steeds geen update.
Werkgroep verkeersoverlast
Fred praat Hans bij over de huidige situatie en wat hieraan vooraf gegaan is.
Vaststellen notulen vorige vergadering
De notulen worden voor het overige goedgekeurd en vastgesteld.
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Ingekomen stukken
1. Uitnodiging gebiedstafels 24 september.
Fred London en Ad van Broekhoven schuiven hierbij aan, zij zullen in de volgende
vergadering hiervan verslag doen.
2. ZVKK.
Ter kennisneming aangenomen.
3. Stadsheraut Stadsraad Veere.
Ter kennisneming aangenomen.
4. Mail van Leo van t Veer over het informatiebord bij het Jacobcatshuis.
Dit betreft een idee voor een informatiebord bij het Jacobcatshuis.
Hans geeft aan dat hier subsidie voor is. Maar zegt wel dat deze subsidie slechts voor 1 doel gebruikt
mag worden. Dus dat we dit moeten overwegen als dorpsraad.
Ook zal de aanvraag dan voor december gedaan moeten zijn willen we hier nog aanspraak op maken.
Werkgroep verkeersoverlast
Aanwezigen stellen vast dat het probleem aanzienlijk verergerd is sinds het toegenomen toerisme.
Fred geeft aan dat het bord op de N57 dat het verkeer omleidt via Grijpskerke onbegrijpelijk is,
aangezien Grijpskerke zelf al een verkeersprobleem heeft.
Hans geeft aan dat de reden hiervan het ontlasten van de kernen in Domburg en Oostkapelle is.
Omdat het verkeer richting Westkapelle ook via de route Domburg, Oostkapelle wordt geleid en
aangezien daar de winkelstraat afgesloten is (Domburg) dit voor teveel drukte zorgt.
Fred geeft aan dat dit onbegrijpelijk is aangezien de keuze hiervoor niet besproken is met de
inwoners van Grijpskerke.
Hans geeft aan dat hij de problematiek hierdoor op ons dorp zal benadrukken bij zijn collega’s.
Zoals hiervoor al vastgesteld hebben wij op 17 maart 2020 een brief gestuurd aan het (nieuwe)
college. In deze brief staat op één A4 de geschiedenis van de kwestie samengevat en wordt verzocht
om financiële middelen, opdat de nu voorliggende voorstellen kunnen worden gerealiseerd.
Fred geeft aan dat hier nog steeds geen reactie op gekomen is.
Hans gaat achterhalen wat er gebeurt is met de brief ook geeft hij aan dat wij binnen nu en 3 weken
een update krijgen van Dennis of Leon wat het plan is voor de verkeersproblemen op Grijpskerke.
Plannen openbare vergadering
Is nog steeds een probleem i.v.m. de Corona perikelen.

Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke
Nieuwsbrief
Tom geeft aan de we moeten nadenken over hoe we een groter aantal inwoners kunnen bereiken
binnen ons dorp. Misschien is het een idee om te flyeren aangezien niet alle mensen op Facebook of
andere social media gerelateerde diensten zitten.
Zo kunnen we hierop aangeven mochten zij een nieuwsbrief willen ontvangen. En waar zij zich
kunnen aanmelden.
Joyce gaf aan dat we op dit moment ook niet te vinden zijn als dorpsraad op de website
Grijpskerke.info en of we mogelijk kunnen kijken of we dit wel kunnen verwezenlijken.
Inschrijving KvK en afronding bestuurlijke functies
Joyce geeft aan dat na veel weerstand het toch gelukt is de bankrekening ter beschikking te krijgen
voor de Dorpsraad.
Rondvraag
Hans weet ons te vertellen dat de AED bij de Spar al geruime tijd niet meer onderhouden is en deze
dus niet meer voldoet aan de eisen. Deze was aangeschaft door de vorige dorpsraad. Er is gevraagd
of deze weggehaald mag worden. Er is een leefbaarheid fonds die financieel zou kunnen steunen om
deze live te houden. Het is zo dat een groep mensen die hiervoor bevoegd zijn een melding krijgen
op hun telefoon bij levensbedreigende ongevallen of andere levensbedreigende situaties waar de
dichtstbijzijnde AED hangt voor een reanimatie.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor hun
aanwezigheid en bijdragen.

