Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke
Datum: 17 februari 2021
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Online i.v.m. Corona maatregelen
Aanwezig:








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

Afwezig: Adrie Roelse, Luud van Gendt en Berry ten Berge
Notulen:
1.
2.
3.
4.

Opening vergadering door de plv voorzitter.
Nieuw lid van de Dorpsraad Eugenie Hagendijk
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
Ingekomen stukken:
 Informatie over het WMO loket van Elise Franchamps n.a.v. onze vraag om een korte uitleg wat
het WMO loket doet en wanneer wij kunnen doorverwijzen. Intussen is ook op onze website
een stukje tekst hierover gezet en is een link geplaatst.
 Mail Ron Nijs met bevestiging van de nieuwe vergaderdata.
 Reactie van Henk Davidse met terugkoppeling op actiepunten uit de vorige vergadering. Komt
verder terug bij de individuele punten.
 Mail van de heer Bommeljé over de herbestemming van de kerkklok van de opstandingskerk. Hij
blijft een rol zien voor de Dorpsraad voor zijn idee. Wij zijn van mening dat wij geen ideeënbus
zijn en dat we hem alleen kunnen ondersteunen in communicatie naar de gemeente als er
concreet uitgewerkte en breed gedragen plannen zijn. Alles wat reeds besloten is, is legitiem.
De kerk is geen erfgoed en de sloopvergunning is terecht afgegeven. Het kerkbestuur steun de
plannen, maar zij hebben zelf niets gedaan om de klok te bewaren. Ad zal de heer Bommeljé
een brief sturen met onze standpunten en dat wij niet uitvoerend zijn maar faciliterend.
5. Korte terugblik op ons eerste jaar en hoe gaan we verder. Besloten wordt om vanaf nu een actielijst te
introduceren, waarbij voor elk onderwerp 1 lid van de Dorpsraad als coördinator zal fungeren. Niet dat
die alles zelf moet doen, maar hij/zij vervult de kartrekkersrol en zal steeds in de vergaderingen verslag
doen van het betreffende actiepunt. Verder is er behoefte bij de leden om ook intern met de Dorpsraad
te vergaderen naast de algemene maandelijkse vergadering. We zullen dit bij een korte agenda
voorafgaand aan de algemene vergadering doen en bij dringende behoefte zal een tussentijdse
vergadering worden gepland.
6. Status acties vorige vergadering:
 De nieuwe vergaderdata 10 maart en 23 juni zijn vast gesteld en staan nu ook in de kalender op
onze website.
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Bord Catshuis: Staat on hold tot de Corona maatregelen weer toestaan om hier verder mee te
gaan.
 Betaald parkeren in de gemeente Veere: De gemeente zegt geen mogelijkheden te zien om de
belasting betalende inwoners van de gemeente die nu gediscrimineerd worden enige vorm van
compensatie te geven. De Dorpsraad blijft het vreemd vinden dat er geen enkele vorm van
dialoog mogelijk is en dat er zeer grote getalen aan gratis parkeervergunningen naar mensen
van buiten de gemeente gaan. Vraag aan de gemeente: kunnen bezitters van een tweede
woning wel gebruik maken van de bezoekersapp? Ad zal een concept opstellen wat we terug
kunnen koppelen naar de mensen die ons over dit onderwerp benaderd hebben en die we
kunnen delen via social media.
7. Tracéstudie gemeente Veere:
 Fred en Ad hebben een goed overleg gehad met de actie groep die de brief gestuurd had.
Daarin blijkt duidelijk dat er door gebrek aan informatie onrust ontstaat. De vraag aan de
gemeente was dan ook om een presentatie te geven over het proces van de studie en verdere
toekomstige stappen. Echter hebben de verkeersambtenaren de uitnodiging voor deze
vergadering negatief beantwoord, waardoor er momenteel nog steeds geen duidelijkheid is.
 De Dorpsraad benadrukt dat dit onderwerp schreeuwt om burgerparticipatie en actieve
deelname vanuit Grijpskerke.
 Eugenie wordt coördinator van dit actiepunt.
8. Status verkeersoverlast.
 Henk heeft de antwoorden gestuurd die gegeven zijn, omdat de verkeersambtenaren niet bij de
vergadering zijn. Daarin staat dat men bezig is met de entree aan de Mariekerkseweg. Waldo
Geldof wordt projectleider en hij werkt de schetsen verder uit en probeert de rand
voorwaarden van het Waterschap hierin te verwerken. Er zal afstemming plaatsvinden met de
Dorpsraad eind februari/begin maart.
 Voor de VOP in de Schuitvlotstraat heeft de gemeente in beeld wat de veranderingen zouden
moeten worden, maar de prioriteit voor de gemeente is op dit moment de entree aan de
Mariekerkseweg. De verwachting is wel dat beide punten uitgevoerd kunnen worden voor de
gereserveerde 100k. De Dorpsraad geeft aan dat de situatie bij het zebrapad heel ernstig is en
dat daar dringende maatregelen nodig zijn.
 Voor het toepassen van groen ziet men beperkte kansen bij entree oost. Wel is men gestart met
het aanplanten van de berm achter het Loodhol en tussen de Loodholsweg. De Dorpsraad plaats
haar vraagtekens bij de beperkte morgelijkheden aan de Hondegemsweg. Er stond
monumentale bomen en nu zou er weinig mogelijk zijn? Verder zijn de aanpassingen aan de
Loodholseweg minimaal en bij een aantal leden van de Dorpsraad ook helemaal niet opgevallen.
Zijn ze dan wel effectief?
 Waarom was Veere niet aangemeld voor de miljoenen projecten t.a.v. verkeersveiligheid met
geld van het rijk? “Op het moment dat je als wegbeheerder projecten kon aanmelden was net de
coronacrisis begonnen én was de samenstelling van het college van burgmeester wethouders
gewijzigd. Door onduidelijkheid over de gevolgen van de coronacrisis en een andere politieke
koers was toen volledig onduidelijk of en welke projecten door zouden gaan. Om een project in
te kunnen dienen was er zekerheid nodig over de uitvoering en middelen. Beide zekerheden
ontbraken. Daarom hebben wij geen projecten kunnen indienen. In het rijtje ontbreken overigens
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nog veel meer gemeenten, omdat ook zij vanwege mogelijke gevolgen van de coronacrisis die
zekerheid niet konden geven.”
 Dennis Schoonen gaat begin maart 2021 de gemeente Veere verlaten. Hij heeft een nieuwe
opdracht aanvaardt in de gemeente Vlissingen. Daarnaast heeft Leon van Belzen binnen de
gemeente Veere een andere functie gekregen. Vervanging is inmiddels geregeld.
 Fred heeft contact opgenomen met mensen uit de Noordstraat die ook contact hebben gezocht
n.a.v. verkeersoverlast aldaar.
 Verder lijken de aanpassingen in de Mariekerkseweg die tezamen met de aanpassing van de
entree gepland stonden van de radar verdwenen. Er zou een parkeer/loopstrook komen en de
wegversmallingen zouden robuster uitgevoerd worden en ieder 60 cm breder worden.
 Er zijn gesprekken gevoerd door Leon van Belzen met de bewoners van Buttinge t.a.v. de
“Buttingse racebaan”, de cijfers laten iets ander zien dan de ervaringen van de bewoners. Het is
goed dat de gemeente deze gesprekken zelf voert. Daar moeten wij als Dorpsraad niet als
doorgeefluik tussen zitten.
 Fred wordt coördinator van dit punt.
9. Rondvraag en wvttk:
 Tom stelt voor om in Teams een space in te richten voor intern gebruik van de Dorpsraad
Grijpskerke. Zo kunnen we gemakkelijk stukken archiveren en toegankelijk maken voor onze
leden.
 We hebben nu 8 leden. Berry heeft aangegeven dat hij wanneer er genoeg mensen zijn terug
wilt treden. Joyce zal het hem vragen of hij nog door wilt gaan of stoppen.
 De jaarlijkse rekening voor de web‐hosting etc is binnen gekomen. Ad zal een factuur opmaken
en naar Joyce sturen
10. De vergadering wordt gesloten.

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 10 maart 19:30 uur. I.v.m. de corona maatregelen nog
steeds online.

