Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke
Datum: 21 oktober 2020
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Online i.v.m. Corona maatregelen
Aanwezig:








Ad van Broekhoven (plv Voorzitter en notulist)
Fred London
Joyce Luteijn
Tom Bosselaar
Henk Davidse (Kernambtenaar) t/m agendapunt 5
Dennis Schoone (Medewerker verkeer) bij agendapunt 6
Pieter Wisse (Wethouder Verkeer) bij agendapunt 6

Afwezig: Luud van Gendt en Berry ten Berge
Notulen:
1. I.v.m. de geldende Corona maatregelen is de vergadering omgezet naar een online meeting. Omdat het
voor Fred zijn eerste ervaring is met het online meeten, neemt Ad deze keer de honneurs als voorzitter
waar.
2. De kennismaking met Luud van Gendt is uitgesteld naar de volgende vergadering i.v.m. de afwezigheid
door ziekte van Luud.
3. De notulen van de vorige vergadering worden besproken. Het agendapunt over de mail van de heer
Bommeljé over de sloop van de verkochte kerk en herbestemming van de klokkentoren komen niet
terug. Zowel de Dorpsraad als de gemeente hebben geen idee voor herbestemming. Ad zal de heer
Bommeljé hierover infomeren. Daarmee worden de notulen vastgesteld. Bedankt Tom voor de rol als
notulist.
4. Ingekomen stukken:
 Brief gemeente dd. 21‐9 Kern met pit en Blad Rabo&Co dd. 25‐9 zullen door Ad in een
enveloppe met een circulatielijstje verspreidt worden. S.v.p. de stukken bekijken, het lijstje
aftekenen en bij het volgende bestuurslid in de brievenbus gooien.
 Mail de heren Kervinck en Steketee dd. 23‐9 werkbezoek aan Dorpsraad. Zij zullen worden
uitgenodigd om bij de volgende vergadering aanwezig te zijn.
 Mail de heer Maris dd. 28‐9 werkbezoek aan Dorpsraad. Ook hij zal worden uitgenodigd voor de
volgende vergadering.
 Mail Conny van Huizen dd. 28‐9 Kerstboom. De Dorpsraad is akkoord met de aanschaf van een
kerstboom en deze aanvraag is inmiddels ook afgestemd met de gemeente.
 Factuur Dat@fact in zake website, hosting en social media. De factuur is door Joyce
doorgespeeld naar Henk en die heeft hem inmiddels geaccordeerd.
 Overige stukken zijn per mail verspreid en ter kennisname aangenomen of komen terug in de
actiepunten.

5. Status acties vorige vergadering:
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Overlast Gouwe Gheijt: Er is een gesprek geweest met de uitbaters over de bekende klachten.
Intussen zijn er een aantal andere “klachten” aangekaart. Op het moment dat de Corona
maatregelen achter de rug zijn en de horeca weer normaal kan opereren, gaat de gemeente
controles uitvoeren om te kijken of de besproken maatregelen goed zijn doorgevoerd en of
klachten al dan niet gegrond zijn.
 Dorpsbos: Henk heeft navraag gedaan en de werkzaamheden zijn gepland. Bij normale
omstandigheden gaan ze in de binnenring van het Dorpsbos 1/3 dunnen, zo dunnen ze elk jaar
een gedeelte. Verder worden de knotwilgen dit jaar weer geknot.
 Bord Catshuis: De aanvraag zou voor 1 december ingediend moeten worden om het financieel
dit jaar rond te krijgen. Of er kan uitstel naar volgend jaar aangevraagd worden. Ad zal contact
opnemen met de heer van ’t Veer. Henk zal nog navraag doen of er binnen de gemeente Veere
standaarden zijn voor dit soort borden.
 Nieuwsbrief/flyer: besloten wordt om 1000 exemplaren te laten drukken en dan te bezorgen in
het gehele gebied dat onder onze Dorpsraad valt. Fred en Tom hebben zich al vrijwillig gemeld
als bezorger. Als de flyers binnen zijn wordt dit verder in detail afgesproken.
 Link op Grijpskerke.info: Deze is inmiddels geregeld. De Dorpsraad staat nu in het menu aan de
linkerkant op de site.
 AED Spar: De door de vorige dorpsraad aangeschafte AED is aan het einde van zijn levensduur.
Henk zal uitzoeken waar in Grijpskerke AED’s hangen en op basis van zijn feedback zullen we de
volgende vergadering kijken of vervanging noodzakelijk is.
 Gebiedstafels 24 september: Fred en Ad zijn naar de bijeenkomst van de gebiedstafels geweest
in Nimmerdor. De opkomst was heel goed. Grijpskerke scoorde als kleine kern op gelijk niveau
met een aantal grotere kernen. Tijdens het middagdeel hebben Fred en Ad hun input en visie
kunnen geven op de sterke en minder sterke punten van Grijpskerke. In het avondprogramma
kregen alle aanwezigen de gelegenheid om onafhankelijk van elkaar de kansen en bedreigingen
voor Grijpskerke te benoemen. Daarbij was het een duidelijke signaal dat een 100% score
gehaald werd bij de aanduiding dat het grootste probleem voor de leefbaarheid in Grijpskerke
zit in de verkeerssituatie en de daarmee gepaard gaan de overlast en gevaren. Door de
samenstelling van de groep, die uit alle geledingen en leeftijdscategorieën bestond, werd het
signaal richting gemeente (o.a. kernwethouder Adrie Roelse was aanwezig en heeft veel
genoteerd) als zeer sterk ervaren.
6. Verkeersoverlast Grijpskerke (Henk verlaat de vergadering. Pieter Wisse en Dennis Schoone sluiten aan):
 Er wordt gestart met een korte kennismaking. Wethouder Pieter Wisse vraagt de Dorpsraad of
zij de gehele bevolking van Grijpskerke vertegenwoordigen. Het antwoord van de Dorpsraad
luidt dat zij er zijn voor zaken van algemeen belang van Grijpskerke en dat zij het geheel
vertegenwoordigen en geen rol spelen in individuele zaken. Daarbij wordt verwezen naar de
omschrijving op onze website. De inschatting van de Dorpsraad dat de vraag getriggerd wordt
door de reactie van enkele bewoners op de rondweg‐geruchten blijkt juist. We hebben de
mensen er op gewezen dat er nog geen besluiten zijn en dat reacties op geruchten prematuur
zijn.
 De brief, die Fred in maart gestuurd heeft is intussen bij iedereen terecht gekomen. Intussen is
de inhoud door de tijd ingehaald, maar in elk geval is iedere betrokkene nu geïnformeerd over
de inhoud en het signaal van de brief.
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Omleiding N57 (dhr. van Belzen): De Dorpsraad wil toch nog graag aangeven, dat het verhaal
rondom de ingestelde omleiding vanaf de N57 door Grijpskerke en de daarbij opgegeven reden
(Corona), gezien de levensbedreigende situatie in Grijpskerke niet echt te begrijpen valt. Pieter
Wisse legt uit dat deze zomer op een aantal plaatsen de 1,5 meterregel niet te handhaven viel
en dat daarom door diverse instanties gevraagd werd om straten af te sluiten. Zo zijn in
Domburg en Oostkapelle straten afgesloten op basis van deze verzoeken. Deze maatregelen
gaan nog geëvalueerd worden en Pieter Wisse stelt voor om bij deze evaluatie ook de
Dorpsraad Grijpskerke uit te nodigen om zo het totale verhaal te belichten.
Geplande acties/quick wins: Op 1 november wordt in de gemeenteraad de begroting
behandeld. In deze begroting is een bedrag gereserveerd om maatregelen te implementeren die
de verkeerssituatie in Grijpskerke zouden moeten verbeteren. Uit het rapport dat we reeds
besproken hebben met Dennis hebben de volgende maatregelen prioriteit om te worden
ingevoerd als de begroting is vastgesteld:
1. Entree Grijpskerke aan de Mariekerkseweg en de wegversmalling in de
Mariekerkseweg: Bij de entree wordt de weg gesplitst met in het midden groen.
Hierdoor ontstaat zowel bij het binnen komen als verlaten van Grijpskerke een slinger
die de snelheid er uit zou moeten halen. Het groen in het midden zou de zichtlijn
moeten breken waardoor de lange rechte weg virtueel onderbroken wordt. Verder
wordt de wegversmalling die er nu ligt Wat groter gemaakt waardoor de weg daar
smaller wordt. De Dorpsraad oppert ook hier de optie om de zichtlijn te breken. Dennis
zegt toe te bekijken of dat hier ook middels groen geregeld kan worden.
2. De situatie bij het zebrapad aan de Schuitvlotstraat moet robuuster worden. Middels
het plaatsen van een paal met daaraan borden die boven de weghelften hangen en
daarin aangebrachte verlichting zouden de aandacht op het zebrapad moeten
versterken. Verder zou het verhogen/versterken van de vlakken nodig zijn.
Verder komen nog ter sprake:
1. De bomen aan de Hondegemsweg die “per ongeluk” gerooid zijn en de geluidsoverlast
aan de Loodholseweg. Beiden zouden met een groenplan significant te verbeteren zijn.
Dennis neemt dit mee als actiepunt.
2. De T‐splitsing Mariekerkseweg/Loodholseweg blijft een zorgenkindje. Er wordt
afgesproken dat Dennis op werkbezoek komt en dat we dan gezamenlijk bekijken of er
mogelijk met het plaatsen van een paaltje oid een snelle verbetering te behalen valt .
Met name het afsnijden van deze bocht veroorzaakt gevaarlijke situaties.
Dennis zal een afspraak maken voor het werkbezoeken en het bespreken van de te
implementeren maatregelen.
Na een bedankje voor de constructieve besprekingen verlaten Pieter Wisse en Dennis Schoone
de vergadering.

7. Er zijn geen punten meer voor de rondvraag en daarmee wordt de vergadering gesloten.

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 18 november.

