Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke
Datum: 20 januari 2021
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Online i.v.m. Corona maatregelen
Aanwezig:





Ad van Broekhoven (plv Voorzitter en notulist)
Fred London
Joyce Luteijn
Henk Davidse

Afwezig: Adrie Roelse, Saskia Plummen, Luud van Gendt, Tom Bosselaar en Berry ten Berge
Notulen:
1. Opening vergadering door de plv voorzitter.
2. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
3. Ingekomen stukken:
 Er zijn een aantal mails t.a.v. een actiegroep die zich zorgen maakt over een eventuele rondweg.
 Mails over het bord bij het Catshuis.
 Reactie van Henk Davidse met terugkoppeling op actiepunten uit de vorige vergadering.
 Brief met bevestiging van de vergoeding 2021 voor de Dorpsraad vanuit de gemeente Veere.
Alle ingekomen stukken komen terug in de agendapunten van deze vergadering.
4. Status acties vorige vergadering:
 Bord Catshuis: De geplande bijeenkomst is door de Corona maatregelen gecanceld. Henk houdt
de voortgang in de gaten en zal zorgen dat het later (na‐corona) weer opgepakt wordt.
 AED Spar: De AED is al begin januari geïnstalleerd met daarop 10 jaar onderhoud.
 Terugkoppeling herbestemming klokkentoren: Fred heeft de heer Bommeljé gesproken en
gevraagd of er een plan is waar alle betrokken partijen van op de hoogte zijn en of er een
financieel plaatje met begroting en sponsoren is. Dit lijkt niet zo te zijn. De Dorpsraad kan
daarom op dit moment niks betekenen. Het is niet de taak van de Dorpsraad om als ideeënbus
te fungeren en dan vervolgens de uitvoerende partij te zijn.
5. Status verkeersoverlast.
 Buttingse racebaan. Er is terugkoppeling gegeven door de verkeersambtenaren. Er zijn metingen
voor de aanpassingen en na de aanpassingen gedaan en deze laten verder geen beeld zien dat
dermate buitensporig is dat er actie vereist is.
 Paaltje T‐splitsing Loodholseweg/Mariekerkseweg. Is nu twee keer vervangen, omdat het
regelmatig geraakt wordt. Het paaltje heeft wel zijn effect, de bewegingen zijn beter en er
wordt ook steeds minder tegenaan gereden. Een goedkope maar effectieve oplossing.
 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. Dit zal in elk
geval nog een tijdje in beslag nemen, want er moet nog een tender uitgezet worden om een
partij te zoeken die de studie zal gaan verrichten.
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Brief van het actiecomité tegen de rondweg. De gemeente heeft inmiddels schriftelijk
gereageerd en als Dorpsraad hebben we de briefschrijvers uitgenodigd voor een gesprek. Daar
is tot op heden helaas nog geen reactie op gekomen.
6. Betaald parkeren in de Gemeente Veere: Er is via de mail terugkoppeling gekomen vanuit de gemeente.
Dit is vooral een verhaal waarin geprobeerd wordt om uit te leggen waarom met deze maatregel in wil
voeren. Er is echter geen reactie gekomen over het feit dat de belastingbetalende inwoner van de
gemeente Veere die niet in een kustkern woont in dit hele principe gelijkwaardig gesteld wordt aan elke
willekeurige dag‐ of vakantietoerist. Daarmee wordt een deel van de bewoners dus opgescheept met
een extra verhoging van de gemeentelijke belastingen met zo’n 20%. Bovenop de 18% dat de andere
belastingen omhoog gaan is dat dus heel erg discriminerend. Henk zal nogmaals het door ons
aangedragen punt aankaarten dat wij op zijn minst gebruik zouden moeten kunnen maken van de
zogenaamde bezoekers‐app. Zodat we ook 1,20 per uur betalen i.p.v. de 5,20.
7. Rondvraag en wvttk: Ad vraagt Luud en Saskia om een foto aan te leveren voor de website en het
formulier in te vullen voor de toestemming van het plaatsen van de foto’s.
8. De vergadering wordt gesloten.
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 17 februari 19:30 uur. I.v.m. de corona maatregelen nog
steeds online.

