Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke

Datum:
Tijd:
Locatie:

17 juni 2020
19:30 uur
Dorphuis Nimmerdor

Aanwezig:
 Ad van Broekhoven (voorzitter)
 Fred London (notulist)
 Joyce Luteijn
 Tom Bosselaar
 Henk Davidse (kernambtenaar)
 Adri Roelse (kernwethouder)
 Gasten: Ad Maris (fractievoorzitter SGP/CU) en Ester Braat (welzijnswerker)
Afwezig: Berry ten Berge
Opening vergadering door voorzitter
Fred London heet iedereen na een onderbreking van 4 maanden welkom.
Keuze notulist van deze vergadering
Fred London is bereid te notuleren en draagt daarom het formeel voorzitterschap voor deze
vergadering over aan 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 vanwege de vele afspraken met gasten en de
bijbehorende tijdsplanning.
Kennismaking met de nieuwe kernwethouder Adri Roelse
De bestuursleden en de nieuwe kernwethouder stellen zich aan elkaar voor. De
ontstaansgeschiedenis van de dorpsraad wordt toegelicht, en vastgesteld wordt dat de nog prille
dorpsraad is geconfronteerd met een corona lockdown en een college wisseling. Wij hopen nu op
een krachtige doorstart.
Inhoudelijk stellen we vast dat er vooralsnog maar één groot onderwerp aan de orde is: de
verkeersoverlast in Grijpskerke. De problematiek wordt geschetst en Adri Roelse wordt gevraagd
naar de huidige status van onze brief aan het college van 17 maart 2020 waarop wij nu, na 3
maanden, nog geen reactie hebben ontvangen.
Adri Roelse geeft aan dat hij de in houd van de brief niet kent. Een afschrift daarvan wordt door de
notulist aan hem overhandigd. Adri Roelse geeft verder aan dat hij niet weet wie de brief in
behandeling heeft. Henk Davidse geeft aan dat deze in behandeling is bij Huub van de Zande,
afdelingshoofd openbare ruimte. De wethouder voor verkeer is Pieter Wisse. Door de corona periode
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en de college wisseling is veel vertraging ontstaan. Adri Roelse verzekert ons dat de kwestie van de
verkeersoverlast in Grijpskerke “goed de aandacht heeft”. Hij geeft ook aan dat het ook een kwestie
is van handhaving, maar dat daartoe de capaciteit ontbreekt.
Wat betreft het beschikbare budget: het Financieel Perspectief is afgerond. Op 2 juli 2020 volgt de
kadernota, die de basis is voor de definitieve begroting 2021 die in november 2020 wordt
vastgesteld. Henk Davidse zal ons per mail informeren over de huidige status, zodat wij vóór 2 juli
2020 indien nodig nog inspraak kunnen realiseren.
De Dorpsraad geeft aan dat er door de gemeente uitgewerkte plannen zijn voor het aanpassen van
de geïnventariseerde knelpunten. Per aanpassing is zijn de kosten inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt
benadrukt dat op dit moment geen sprake is van een grote kostenpost, het gaat alleen om enkele
fysieke aanpassingen aan de bestaande wegen, teneinde de veiligheid te vergroten. Het staat nog
niet vast of deze maatregelen toereikend zullen zijn.
Daarnaast is onderzoek noodzakelijk naar een rondweg.
Henk Davidse zegt toe het financieel perspectief naar ons toe te mailen, zodat we eventueel voor 2
juli acties uit kunnen zetten wanneer de verkeerssituatie Grijpskerke onvoldoende aan bod komt.
Overlast Gouwe Gheijt
Henk Davidse geeft aan dat hieraan wordt gewerkt. Het betreft de huidige exploitant. Die heeft een
verantwoordelijkheid als het gaat om het in goede banen leiden van gedrag van bezoekers en zal
daar ook op worden gewezen.
Speeltuin
Henk Davidse vraagt naar de huidige stand van zaken. Joyce Luteijn geeft aan dat het inmiddels in
orde is.
Dorpsbos
Henk Davidse gaat dit nog nakijken. (inmiddels heeft de secretaris de stukken aan Henk aangeleverd)
Vaststellen notulen vorige vergadering
15 juli 2020 en 19 augustus 2020 worden als vergaderdatums geschrapt, vanwege de
vakantieperiode.
De notulen worden voor het overige goedgekeurd en vastgesteld.
Ingekomen stukken
1. Stadsheraut Stadsraad Veere.
Ter kennisneming aangenomen.
2. Mail dhr. Bartels over de aula.
Ter kennisneming aangenomen.
3. Twee mails van inwoners van Grijpskerke inzake de optie van een rondweg.
De strekking hiervan is dat aanleg van een rondweg aan de noordzijde van het dorp op
bezwaren zal stuiten. Als dorpsraad zullen wij hier per mail op reageren. Ons standpunt is dat
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wij hier nog niets mee kunnen omdat er nog geen enkel concreet plan is voor een rondweg.
Wij beperken ons tot het streven naar vermindering van de bestaande verkeersoverlast, op
de bestaande wegen. Ad zal voor beantwoording zorg dragen.
Werkgroep verkeersoverlast
Aanwezigen stellen vast dat het probleem verergert. De situatie op de Schuitvlotstraat bij voorbeeld
is levensgevaarlijk omdat bestuurders geen enkel respect tonen voor het zebrapad. Kinderen naar
school brengen en halen is daardoor een hachelijke onderneming.
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.
De vergadering stelt vast dat op Walcheren vrijwel geen handhaving plaats vindt van maximum
snelheden. Fred London heeft met Dennis Schoonen (beleidsambtenaar verkeer) gecorrespondeerd
over de mogelijkheden hiertoe, dit is volgens Dennis meegenomen als “actiepunt”. Een melding via
de site van de gemeente Veere heeft geen enkel concreet resultaat opgeleverd. De capaciteit van de
politie schijnt erg beperkt te zijn.
Plannen openbare vergadering
Deze wordt, in verband met het zomerreces, vastgesteld op 16 september 2020.
De vergadering zal bestaan uit een kort besloten gedeelte om 19:00 uur, gevolgd door een openbare
vergadering om 20:00 uur. Hier zal nog ruchtbaarheid aan worden gegeven, o.a. via de bestaande
sociale media.
Spreekuur dorpsraad
20:30 Ad Maris, fractievoorzitter SGP/CU.
Wij doen een voorstelrondje, ook Ad Maris stelt zich voor. Hij geeft aan verheugd te zijn dat er een
nieuwe dorpsraad is. Hij wijst op het bestaan van fondsen, bij voorbeeld het leefbaarheidsfonds en
een budget voor openbare kunstwerken.
Ad wordt ook nog bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de verkeersoverlast. Tot
slot wordt hij bedankt voor zijn bezoek, wellicht in de toekomst voor herhaling vatbaar.
21:00 uur Esther Braat, welzijnswerker voor o.a. de kern Grijpskerke.
Er vindt wederom een voorstelrondje plaats. Esther legt uit wat haar werk inhoudt. Er wordt met
haar gesproken over de sociale samenhang in het dorp, het dorpsgevoel. De laatste tijd is een aantal
activiteiten, zoals vanuit de Oranjevereniging, komen stil te liggen. Wij zijn het met haar eens dat ook
de dorpsraad zich moet afvragen in hoeverre deze een bijdrage kan leveren aan het actief en
levendig houden van het sociale leven in Grijpskerke. Esther geeft aan dat het voor de dorpsraad
wellicht nuttig zou zijn om met een delegatie aan te schuiven bij een bijeenkomst van de Commissie
Welzijn Grijpskerke. Wij geven aan dat dit in overweging wordt genomen. Tot slot wordt zij bedankt
voor haar bijdrage.
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Nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief is een paar weken geleden verstuurd naar de inmiddels ongeveer 50
aangemelde ontvangers. Als iemand onderwerpen heeft voor de toekomstige nieuwsbrief: schrijf een
stukje en stuur het naar de secretaris of meldt het onderwerp met korte uitleg en dan draagt de
secretaris zorg voor de uitwerking.
De volgende nieuwsbrief zal de volgende onderwerpen bevatten:
 Oproep voor nieuwe bestuursleden
 Aankondiging openbare vergadering
 Aanleveren gespreksonderwerpen en ideeën voor de Dorpsraad
 Oproep aan bewoners voor ideeën voor fondsen en subsidies
Inschrijving KvK en afronding bestuurlijke functies
Dit is inmiddels geheel afgehandeld.
Joyce Luteijn geeft aan dat zij nog doende is contact te leggen met Jeroen van de Lindeloof, de vorige
secretaris. Dat is nog niet gelukt maar ze blijft het proberen. Het gaat om toegang tot de, wellicht nog
bestaande, bankrekening van de vorige dorpsraad.
Facturen opzet website, hosting etc.
Dit moet nog financieel worden afgehandeld, maar zoals bij het vorige punt al gezegd is Joyce nog
actief om toegang te krijgen tot de lopende rekening van de vorige dorpsraad. Dat heeft uiteraard de
voorkeur boven het openen van een geheel nieuwe rekening.
Rondvraag
Fred London geeft aan dat het onverminderd noodzakelijk is dat meer bestuursleden worden gezocht
voor de dorpsraad. Verzoek aan allen om in hun direct omgeving te onderzoeken of er kandidaten
zijn. Het huidige aantal van 5 bestuursleden is formeel het minimum, en maakt de continuïteit van de
dorpsraad kwetsbaar.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt allen voor hun
aanwezigheid en bijdragen.

