Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke
Datum: 16 december 2020
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Online i.v.m. Corona maatregelen
Aanwezig:







Ad van Broekhoven (plv Voorzitter en notulist)
Fred London
Saskia Plummen
Luud van Gendt
Adrie Roelse
Henk Davidse

Afwezig: Joyce Luteijn(afgemeld), Tom Bosselaar en Berry ten Berge
Notulen:
1. Opening vergadering door de plv voorzitter.
2. Saskia Plummen stelt zich voor. Ze heeft besloten te reageren n.a.v. de flyer welke zij in de bus kreeg. Ze
moet nog wel een beeld krijgen van wat de Dorpsraad doet en wat zij daar aan bij kan dragen. Omdat de
Dorpsraad een afspiegeling hoort te zijn van de bevolking van Grijpskerke, is de Dorpsraad van mening
dat met de komst van Saskia de bezetting verrijkt wordt met een vertegenwoordiger uit een groep die
nog niet vertegenwoordigd was.
3. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
4. Ingekomen stukken:
 De mail van de heer Segboer is doorgespeeld aan de speeltuinvereniging. De Dorpsraad speelt
hier verder geen rol in.
 Het verslag van de gebiedstafels is intern met iedereen gedeeld.
 De mail van de heer Bommeljé zal nog verder opgepakt worden.
 De overige ingekomen stukken zijn bij de diverse agendapunten verder besproken.
5. Status acties vorige vergadering:
 Bord Catshuis: De initiatiefnemers hebben op 22 december een bijeenkomst met Henk en Fred
om naar de situatie ter plekke te kijken en dan vervolgstappen te bespreken.
 AED Spar: De Dorpsraad vind een nieuwe AED letterlijk en figuurlijk van levensbelang en wil
daarom graag met hun budget een nieuwe aanschaffen. Joyce heeft intussen en aantal offertes
binnen gekregen. Joyce kan deze delen met Henk Davids en die zal dan zorg dragen voor de
goedkeuring door onze kernwethouder Adrie Roelse, die al bevestigd dat hij het ook een goed
plan vindt.
 Terugkoppeling herbestemming klokkentoren: De heer Bommeljé heeft nogmaals gemaild om
de torenspits te laten verplaatsen op kosten van de Dorpsraad. We gaan hier de komende week
op reageren.
 Nieuwsbrief/flyer: De flyer is huis aan huis verspreid en heeft effect gehad. Het aantal
nieuwsbrief abonnees is verdubbeld en we zitten nu op 111.
6. Dhr Hoogwerf en mevr Fanchamps schuiven aan om een en ander te vertellen over de toegang WMO &
Jeugd. Ze vragen vooral aan de Dorpsraad om personen door te verwijzen naar het WMO lokket of
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zaken te melden bij hen als wij ze tegen komen. Omdat de WMO best een gecompliceerd verhaal is
verzoekt de Dorpsraad om een korte uitleg op schrift te krijgen en daarbij waar we naar door kunnen
verwijzen. We zullen dan ook op onze website een korte beschrijving en verwijzing kunnen plaatsen.
7. PR: Actualiseren website/Nieuwsbrief. De website is bijgewerkt en tevens zijn de agenda’s en notulen
van onze vergaderingen gepubliceerd. Voor de website en ook de nieuwsbrief word een beroep gedaan
op alle leden van de Dorpsraad om content aan te leveren of in elk geval met ideeën te komen over
onderwerpen welke we kunnen delen met ons publiek.
8. Status verkeersoverlast.
 Veel reacties na de flyer. Er zijn weer veel meldingen van gevaarlijke situaties en knelpunten.
Het merendeel van de reacties betreft reeds bekende en geïnventariseerde punten. De mail met
als onderwerp “Buttingse racebaan” is netjes beantwoord door Dennis Schoone en onderbouwd
met cijfers uit metingen ter plaatse.
 Paaltje T‐splitsing Loodholseweg/Mariekerkseweg. De eerste tastbare maatregel is op 12
november in overleg met Dennis Schoone geplaatst. De eerste week deed het paaltje netjes zijn
werk en werd duidelijk het rijgedrag beïnvloed. De auto’s minderden snelheid en de rijlijnen
liepen beter(lees minder gevaarlijke binnenbochten). Na de eerste week werd op vrijdag voor
het eerst het paaltje geraakt en de twee dagen erna nog diverse malen waarna het helemaal
verdwenen was en vervangen moest worden. Het tweede paaltje staat intussen een maand. Het
heeft het blauwe bord verloren en de reflecterende buiten kant is door het veelvuldig raken los
aan het laten, maar het paaltje staat nog steeds. Met Dennis afgesproken om deze regelmatig te
checken en indien nodig te vervangen. Al met al een voorbeeld van een goedkope maar erg
effectieve maatregel.
 Actief participeren in studie rondweg. De Dorpsraad heeft aangegeven actief input te willen
geven aan de tracé studie die gestart gaat worden naar een alternatief verkeerstraject dat met
name Grijpskerke en Aagtekerke moet gaan verlichten. Op dit moment is alleen het budget nog
maar toegezegd. Wanneer de studie begint, door wie en hoe, is nog niet bekend. Henk zal in elk
geval alvast adresseren dat we graag betrokken willen worden.
 Brief van het actiecomité tegen de rondweg. Er is een brief gestuurd door de Dames
Minderhout en Keijmel die zeggen een actiecomité te vertegenwoordigen die wil voorkomen
dat er een rondweg komt waar zij last van gaan krijgen. De inhoudelijke reactie betreft een
aantal premature aannames en wijst daarbij met een beschuldigende vinger naar de Dorpsraad.
De brief is door ons niet als aangenaam ervaren en bevat niet onderbouwde en onterechte
kritieken. Omdat de brief gericht is aan zowel de Dorpsraad als de betrokken wethouders,
verzoekt de Dorpsraad aan de gemeente om hier een reactie op te geven waarin de werkelijke
situatie en de betrokkenheid van de Dorpsraad werkelijk weergegeven wordt. Henk zal dit
oppakken met Dennis Schoone. De Dorpsraad zal zelf in overleg treden met de beide dames om
duidelijkheid te scheppen omtrent de werkelijke situatie en de lucht te klaren t.a.v. rol van de
Dorpsraad in de in hun ogen reeds beklonken rondweg.
9. Betaald parkeren in de Gemeente Veere: Er is een brief binnen gekomen. De Dorpsraad kan zich vinden
in de inhoud van deze brief. De inwoners van Grijpskerke zijn belastingbetalers binnen de gemeente
Veere en zij worden nu extra aangeslagen met deze maatregel. De wethouder legt uit wat de
achterliggende gedachte is van de maatregel en dat het ook de bedoeling is om mensen eerder de fiets
dan de auto te laten pakken. Alleen gaat het niet alleen om fun‐toerisme bij de buren. Het is niet altijd
goed weer en even eten halen of als mensen bijvoorbeeld vergaderen voor een vereniging. Een
parkeervergunning omgerekend een belastingverhoging van meer dan 20% voor slechts een deel van de
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belastingbetalers in Veere en dat is geen gelijkheid voor iedereen. Bovendien is deze vergunning niet
geldig in de dorpscentra en daarmee komt er nog een 5,20 euro per uur bovenop. We begrijpen dat
helemaal gratis misschien niet mogelijk is, maar het zou niet meer dan fair zijn dat belastingbetalende
mensen uit de gemeente Veere dan ook gebruik zouden kunnen maken van de visite‐app. Daar betaald
iemand 2 cent per minuut met een maximum van 4 euro per dag. En als dat aangeboden wordt aan niet‐
inwoners van de gemeente die op visite komen, is dat wel het minste dat aan de eigen bevolking kan
worden aangeboden als compensatie voor de ongelijke lastenverhoging. Fred zal de brief nog door
sturen aan Henk en die zal hetgeen besproken is ook verder doorspelen.
10. Vergaderdata 2021: Voor 2021 houden we weer de derde woensdag van de maand aan, met
uitzondering van de maanden juli en augustus. Dan zullen we niet vergaderen, tenzij daar natuurlijk
noodzaak toe is. De datums worden daarmee:
 20 januari
 17 februari
 17 maart
 21 april
 19 mei
 16 juni
 15 september
 20 oktober
 17 november
 15 december
11. Rondvraag en wvttk: Saskia en Luud zullen nog een keer met Ad en Fred bijpraten over de filosofie en
strategie van de Dorpsraad, om zo een beter beeld te krijgen van wat hun rol kan zijn. Deze afspraak
staat gepland op 29 december.
12. De vergadering wordt gesloten.
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 20 januari 19:30 uur. Dit is de dag na het beoogde einde
van de lockdown, dus we gaan er voorlopig nog van uit dat deze nog online plaats zal vinden.

