Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke
Datum: 10 maart 2021
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Online i.v.m. Corona maatregelen
Aanwezig:










Ad van Broekhoven (plv Voorzitter en notulist)
Fred London
Joyce Luteijn
Luud van Gendt
Eugenie Hagendijk
Saskia Plummen
Tom Bosselaar
Henk Davidse
Henk Rhebergen

Afwezig: Adrie Roelse en Berry ten Berge
Notulen:
1. Opening vergadering door de plv voorzitter.
2. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
3. Ingekomen stukken:
 Ad heeft gesproken met Berry ten Berge. Berry heeft altijd aangegeven dat hij het heel druk
heeft en plaats wilt maken zodra we op sterkte zijn. Met de komst van Eugenie zitten we op de
statutaire maximum van 7 bestuursleden. Berry zal daarom per direct stoppen met de
Dorpsraad.
 Er is een brief binnen gekomen van Max vd Heijden die als afstudeeropdracht mensen wilt
interviewen over het gebruik van huizen in de dorpen als vakantiewoning. Saskia zal dit punt
verder oppakken.
 Er is een brief van Bianca Bijkerk over de behoefte aan een extra speelveld, omdat het
schoolplein niet (altijd) toegankelijk is voor de kinderen. Volgens de Dorpsraad is het speelterrein
aan de Jacob Catsstraat een goed alternatief. Mogelijk kunnen de mobiele voorzieningen die
daar tijdelijk zijn aangebracht (skatebaan op het voetbalpleintje) omgewisseld worden. Er moet
ook nog een mobiele “voetbalkooi” zijn. Henk Davidse zal dit navragen.
 Henk Davidse heeft de antwoorden op de actiepunten uit de vorige vergadering teruggemaild.
 De heer Bommeljé heeft wederom een mail gestuurd over de herbestemming van de
klokkenstoel van de af te breken Opstandingskerk. Ad zal hem een antwoord geven waarin wordt
aangegeven dat er slechts een idee is en geen concreet en breed gedragen plan. Daardoor is de
rol die de Dorpsraad zou kunnen spelen ook niet duidelijk.
4. Introductie verkeersambtenaar Henk Rhebergen. Henk zal tijdelijk deze functie waarnemen tot de
functie weer definitief ingevuld wordt. Henk is gepensioneerd en heeft vanuit zijn arbeidsverleden bij de
provincie Zeeland ruime ervaring, die hij zal gebruiken om tot snelle actie over te gaan. Hem is duidelijk
gemaakt dat Grijpskerke hoogste prioriteit is t.a.v. de verkeersveiligheid.
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5. Status korte termijn acties verkeersveiligheid door Henk Rhebergen. Henk legt uit dat het heel veel
aanpassingen nodig zijn en dat er wel 100.000 kleintjes te bedenken zijn, maar dat men er voor gekozen
heeft om met twee grote aan de slag te gaan:
 De hoogste prioriteit is door de gemeente gegeven aan de aanpassing van de entree van
Grijpskerke aan de Mariekerkseweg. Daar start binnen twee weken na de vergadering een
project waarbij het de bedoeling is dat beide weghelften uit gaan buigen. In het midden komt
dan een eiland. Hierdoor zou de snelheid drastisch verminderd moeten worden. De gegevens
worden de week na de vergadering gedeeld met het Waterschap. Daarna zal de procedure
gestart worden voor de aanbesteding. Uitvoering staat gepland na de zomer.
 Daarna zal als tweede punt de situatie bij het zebrapad aan de Schuitvlotstraat opgepakt worden.
 De Dorpsraad geeft aan dat de prioriteitsstelling niet de juiste is. De situatie bij het zebrapad is
dermate levensbedreigend dat deze de hoogste prio zou moeten hebben. Henk geeft aan dat dit
intern bij de gemeente zo besloten is en weet niet wat de motivatie hiervoor is. Mogelijk is de
reden het veiligstellen van het budget. Als de VOP eerst gedaan zou worden, is er mogelijk geld
te weinig voor de Mariekerkseweg. De Dorpsraad geeft aan dat dit heroverwogen moet worden
en dat geld nooit mag prevaleren boven mensenlevens. Henk Rhebergen gaat zit uitzoeken en
neemt daarna contact op. Dit is inmiddels gebeurd en er zijn acties uitgezet om op korte termijn
een aanpassing te doen. Het idee is iets met actieve verlichting die de automobilisten attendeert
op de intentie van voetgangers om over te gaan steken. De Dorpsraad zal hierin betrokken
worden en Henk gaat proberen om de leverancier een testopstelling te laten maken.
6. Uitleg proces tracé‐studie en status door Henk Rhebergen:
 Er zijn heel veel gegevens en stukken beschikbaar. De week na de vergadering start een 2
maanden durend traject van start waarin het verkeersmodel wordt ge‐update. Deze moet inzicht
geven in de intensiteit van de verkeersbewegingen en aan de hand van het model kunnen dan
ook inschattingen gemaakt worden voor de toekomst. In deze opdracht worden dan ook
projecties gemaakt met een rondweg en dan worden de effecten van de scenario’s bekeken met
dit model.
 Henk zal verder beginnen met het schrijven van een startnotitie. Welke stappen zijn er nodig,
hoe gaan ze de bewoners betrekken (hoe wordt deze groep samen gesteld: iemand aan de route,
middenstand, boeren, iemand met schoolgaande kinderen etc, het is belangrijk dat iedereen
wordt vertegenwoordigd). Het bevoegd gezag in dezen is de gemeenteraad, de initiator is de
gemeente Veere, projectleider is Henk Rhebergen en B&W moet akkoord geven. De startnotitie
moet er op korte termijn zijn.
 Daarna wordt een bureau ingehuurd dat de variantenstudie moet gaan doen. Waar moet de
rondweg komen, wat zijn de voordelen en wat de nadelen. Dit zal dit najaar plaats vinden.
 Er wordt een Milieu Effecten Rapport (MER) opgesteld. Daarin worden de effecten op het milieu
beschreven en dit rapport zal dan becommentarieerd worden door de MER‐commissie. En het
bevoegde gezag kan dan een besluit nemen.
 Het initiatief van de rondweg komt vanuit de gemeente en het is de bedoeling dat de Provincie
Zeeland deze gaat betalen. Over het algemeen zijn 80 km wegen van de Provincie of
Rijkswaterstaat, 60 km wegen van het Waterschap en 50/30 km wegen van de gemeente.
 De wegenstructuur staat beschreven in het stuk “Mobiliteitsvisie en wegenstructuur en PvA
Walcheren”. Deze stukken heeft de Dorpsraad al op de website staan.
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Verder zal Henk een start maken met het aanpassen van het bestemmingsplan en dit kan deels
plaats vinden parallel aan het maken van de MER.
7. De status van de actielijst die te vinden is in de teams space van de Dorpsraad zijn doorgenomen en
bijgewerkt.
8. Rondvraag en wvttk:
 In de teams space is het schema van aftreden/herverkiezing van de bestuursleden geplaatst. In
het kort staan de spelregels vanuit de statuten erbij vermeld.
 Joyce: Op de hoek Schuitvlotstraat/Hondegemsweg is een nieuw putdeksel aangebracht. Hierin
zitten gaten, waardoor er stank vrij komt. Verder zijn de gaten zo dat bijvoorbeeld honden er
met hun pootjes in kunnen komen. Ze krijgt geen reactie van de servicelijn. Henk Davidse zal dit
opnemen.
 Ad: De website bestaat nu een jaar en dus is er weer een factuur voor de hosting etc. binnen. Kan
de factuur weer ingestuurd worden? Dit is akkoord. Ad zal de factuur naar Joyce sturen.
9. Sluiting.

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 21 april 19:30 uur. I.v.m. de corona maatregelen nog
steeds online.

