Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke
Datum: 19 mei 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

Notulen:
1. Opening vergadering door de plv voorzitter.
2. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
3. Ingekomen stukken:
 Er zijn verder geen stukken binnen gekomen bij de voorzitter en secretaris
4. De actielijst:
 Verkeersveiligheid (Coördinator Fred):
 De actuele onderwerpen staan separaat op onze actielijst.
 Verder is het idee van de Dorpsraad om “iets” met groen te doen niet verder opgepakt.
Het is mogelijk om optisch door te spelen met beplanting ook meer veiligheid te creëren
(zie het verschil aan de Hondegemsweg na het per ongeluk rooien van de bomen
aldaar).
 Dit jaar wordt ongeveer 100.000 euro besteed aan verbetering t.a.v. de
verkeersveiligheid. Het is goed om de gemeente(raad) alvast te masseren om er voor te
zorgen dat men volgend jaar ook weer een substantieel bedrag reserveren om verdere
stappen te nemen. Fred gaat een brief opstellen en dan delen met de andere leden van
de Dorpsraad om te reviewen. De bedoeling is om in deze brief te verwijzen naar de
verbeterpunten in de rapportage met knelpunten vanuit de gemeente zelf en dan op
basis van de door hen zelf geconstateerde problemen ook de komende jaren budget te
laten reserveren.
 Bord Catshuis (Coördinator Fred): status is on‐hold door de Corona maatregelen. Dit punt kan
waarschijnlijk na de volgende vergadering weer wel opgepakt worden.
 Project randweg (Coördinator Eugenie): In de vorige vergadering was besloten dat Henk Davidse
door de afdeling communicatie i.s.m. Henk Rhebergen een officiële communicatie over de
status te laten verzorgen waar wij als Dorpsraad dan mee verder konden. Henk Rhebergen heeft
telefonisch contact gezocht met Ad en heeft aangegeven niks te kunnen/willen communiceren,
omdat hij formeel gezien nog zit te wachten op de opdracht om aan dit project te beginnen. Dat
wil zeggen dat er dus geen enkele concrete mededelingen te doen zijn en dat alle plannen om
het proces te starten nog niet geaccordeerd zijn. We kunnen als Dorpsraad dus ook niets
communiceren. In de geplande nieuwsbrief zullen we hier kort aandacht aan besteden. We
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kunnen niet meer dan Grijpskerke kunnen informeren over het feit dat er geen informatie is,
omdat er nog geen project is.
 Speelveldje (Coördinator Joyce): Henk Davidse zou intern de gemeente achter de speelobjecten
aan gaan, maar daar is nog geen terugkoppeling op gekomen. Joyce gaat Henk een reminder
sturen.
 Aanpassing statuten (Coördinator Saskia): Saskia heeft een concept voorstel rondgestuurd. Deze
is gebaseerd op een stichting in Kloosterzande. Wij zijn een vereniging, dus daar zijn nog
aanpassingen nodig. Afgesproken is dat iedereen van de Dorpsraad het stuk grondig doorneemt
en de opmerkingen voor 31 mei aan Saskia doorgeeft, zodat zij een tweede concept kan maken.
 De boomgaard (Coördinator Joyce):
 Cruciaal voor een mogelijke oogst en daarmee te plannen leuke evenementen is
dat er op korte termijn gespoten gaat worden. Daarbij moet het biologisch
verantwoord gebeuren omdat de Gemeente daar anders geen vergunning voor
kan krijgen. Joyce gaat navragen wat de kosten hiervan zijn en dat
communiceren met de gemeente, omdat zij de rekening hiervan moeten
betalen. Niet spuiten zal waarschijnlijk betekenen geen oogst.
 Zeelandplant heeft het druk, maar wil wel een keer een dag een mannetje en
ook middelen lenen om zaken te faciliteren.
 Naast de korte termijn kunnen we wel al proberen om naar de langer termijn te
kijken. Het is een hele mooie boomgaard, maar gezien de schaal (4000 m2) s het
niet reëel om het als boomgaard volledig onderhoudbaar te maken voor een
clubje vrijwilligers). Daarom willen we als Dorpsraad proberen om bekende
initiatieven te wijzen op de mooie boomgaard en mogelijk kunnen deze
organisaties een goed (onderbouwd) plan lanceren waardoor de Gemeente
mogelijkheden ziet om de boomgaard te behouden. Ideeën als tiny houses,
voedselbossen e.d.. Besloten is om alvast de volgende informerende contacten
te leggen:
 Fred neemt contact op met CPOZ
 Tom neemt contact op met zijn broer bij Delta
 Ad neemt contact op met Stichting Platform Voedselbossen.
 Joyce schrijft een kort stukje voor de nieuwsbrief om mensen uit ons
doelgebied te benaderen voor meer goede ideeën.
 Nieuwsbrief (Coördinator Ad): We gaan op korte termijn een nieuwsbrief uitbrengen. De
coördinatoren van de onderwerpen schrijven een kort kernachtig verhaal over hun onderwerp
en sturen dat naar Ad. Hij stelt een concept op en deelt dat ter review met de leden van de
Dorpsraad. T.a.v. de onderwerpen:
 Verkeersveiligheid: Hoofd onderwerp van de nieuwsbrief wordt het positieve
nieuws over de installatie van de lichten bij de VOP aan de Schuitvlotstraat.
Mensen uit Grijpskerke mogen 3 juni om 19:00 uur komen kijken wanneer de
installatie in werking gesteld wordt. De deadline voor het uitbrengen van de
nieuwsbrief wordt daarmee 31 mei, dus kopij aanleveren uiterlijk 28 mei.
 Boomgaard: Een klein stukje waarin we Grijpskerke informeren over de
boomgaard en de vraag stellen om goede ideeën aan te leveren die kunnen
leiden tot behouden van deze unieke locatie.
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Randweg: “twee regels” er is geen nieuws gekomen vanuit de Gemeente,
omdat er nog geen project gestart is.
 DAGO (Coördinator Fred): Fred heeft de stukken waaronder de startnotitie doorgestuurd. Als
niet deelnemer aan het overleg, komt het hele verhaal over als “DAGO is het niet eens met het
beleid t.a.v. het GVVP en wil daarom druk op de gemeente uitoefenen”. Daarin schuilt een
tegenstrijdigheid met de relatie zoals wij die momenteel hebben met de gemeente of de relatie
zoals we die aan het opbouwen zijn. Daarom zijn we van mening dat Fred als de beoogde
voorzitter van DAGO tegenstrijdige belangen heeft met zijn functie als voorzitter van Dorpsraad
Grijpskerke. Inhoudelijk zien onze vertegenwoordigers in dit overleg niet echt een synergie
tussen de vier deelnemende kernen en hebben zijn überhaupt twijfels t.a.v. het bestaansrecht in
deze vorm. Het is wellicht een beter idee om dit soort overleggen te starten met een wat kleiner
gezamenlijk onderwerp met meer gezamenlijke raakvlakken om zo te leren om de gezamenlijke
krachten te bundelen. Later zouden dan de grote onderwerpen als verkeer en parkeerbeleid
krachtiger aan te pakken zijn. Daarbij wordt ook nog gerefereerd aan het vorige jaar geplande
overleg met alle Dorps‐ en Stadsraden dat helaas ook vervallen is door de Corona maatregelen,
maar waar zeker naar de toekomst weer naar gekeken zal worden. De beslissing wordt genomen
om als Dorpsraad Grijpskerke uit dit overleg te stappen. Omdat de doelstelling niet aansluit bij de
onze, vervalt de toegevoegde waarde van dit overleg en worden potentiële conflicterende
situaties voorkomen.
5. Rondvraag en wvttk:
 De Teams‐space van de Dorpsraad: maak gebruik van deze faciliteit om documenten op te slaan
en te delen. Heel informatie is op deze manier centraal opgeslagen en voor ieder van onze leden
toegankelijk
6. Sluiting.

De volgende vergadering met Dorpsraad en Gemeente zal dan zijn woensdag 23 juni.

