Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke
Datum: 21 april 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
Henk Davidse
Adri Roelse

Afwezig: Tom Bosselaar
Notulen:
1. Opening vergadering door de plv voorzitter.
2. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
3. Ingekomen stukken:
 Ad heeft na de vorige vergadering nog telefonisch overleg gehad met wethouder Adri Roelse. Het
was een goed gesprek over de gang van zaken rond de Dorpsraad en ook is er nog bijgepraat in
zake de maatregelen rondom de verkeersoverlast.
 Er is een uitnodiging vanuit de Stadsraad Domburg binnen gekomen. Zij willen samen met
Oostkapelle, Grijpskerke en Aagtekerke praten over een mogelijk gezamenlijk belang in zake de
verkeersoverlast. Dit onderwerp komt later aan bod op de agenda.
 Ad is gebeld door Ad Maris over de het behoud van de stoel van de klokkentoren van de
Opstandingskerk. Ad heeft uitgelegd dat de heer Bommeljé wel een idee heeft, maar dat er geen
concreet en breed gedragen plan is. Het moment dat dat er wel is en er is een rol weggelegd
voor de Dorpsraad, dan zullen wij daar aan mee werken. Het was Ad Maris duidelijk en hij zou
het bij een eventueel volgend gesprek ook zo proberen over te brengen.
4. De Dorpsraad heeft een voorstel tot aanpassing het vergaderschema en daar waren alle betrokkenen
het mee eens. De nieuwe structuur zal zijn:
 Maandelijks een vergadering intern met het bestuur van de Dorpsraad (data conform het
huidige afgestemde vergaderschema)
 Tweemaandelijks in de even maanden overleg met de gemeente (vergaderingen van juni,
augustus, oktober, december en februari worden daarmee de gezamenlijke vergaderingen). In
deze vergadering willen we dan afhankelijk van de agenda ook de “specialisten” vanuit de
gemeente uitnodigen. Dit om de communicatie wat directer en daarmee effectiever te laten
verlopen. Verder zullen in het kader van de efficiency belangrijke/dringende zaken niet blijven
liggen tot de volgende vergadering, maar per mail of telefoon geadresseerd worden.
 Jaarlijks conform de statuten in het eerste kwartaal een openbare vergadering. Deze zal
toegankelijk zijn voor de bewoners van het hele doelgebied van de Dorpsraad. Aanwezigheid is
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dan noodzakelijk van Dorpsraad, Gemeente en “specialisten”, zodat mensen direct kunnen
adresseren en een gezicht kunnen plaatsen bij het gespreksonderwerp.
 Indien noodzaak of behoefte, kunnen van ieder van de drie vergaderingen extra bijeenkomsten
worden georganiseerd.
 Het nieuwe vergaderschema wordt daarmee:
 19 mei vergadering bestuur Dorpsraad intern
 23 juni vergadering bestuur Dorpsraad samen met Gemeente
 15 september vergadering bestuur Dorpsraad intern
 20 oktober vergadering bestuur Dorpsraad samen met Gemeente
 17 november vergadering bestuur Dorpsraad intern
 15 december vergadering bestuur Dorpsraad samen met Gemeente
5. Status update verkeersveiligheid na bezoek gemeentewerf: Fred, Joyce en Ad hebben tezamen met
Henk Rhebergen op de gemeentewerf een demonstratie bijgewoond van de beoogde optische
signalering die bij de voetgangersoversteekplaats aan de Schuitvlotstraat geplaatst gaat worden. Het
gaat om LED‐lichten die in het wegdek geplaatst worden en in de borden die het zebrapad aanduiden.
Deze lichten gaan knipperen, wanneer het systeem detecteert dat iemand aanstalten maakt om gebruik
te gaan maken van het zebrapad. Het is dus een actief systeem, waarbij de lichten gericht worden op de
naderende automobilisten. Omwonenden hebben dus geen last van hinderlijke lichtinval en ook de
voetgangers zien de verlichting niet, om het gevoel van schijnveiligheid te voorkomen. Het systeem kan
binnen een dag geplaatst worden en het is de bedoeling dat dit nog voor de zomerdrukte geregeld is.
Het idee is om bij de ingebruikname van het systeem hier een officiële handeling van te maken met
aandacht in de pers.
6. Verkeersoverlast:
 Status update rondweg: Henk Rhebergen gaat toestemming vragen aan de gemeenteraad om
een startnotitie te maken (hij is al begonnen aan de notitie, maar de formele goedkeuring voor
deze opdracht moet nog wel verleend worden). Na de startnotitie zal een onderzoek gestart
worden om de geïnventariseerde verkeersstromen te actualiseren, zodat deze gebruikt kan
worden als input voor de varianten studie. Daarin worden de diverse alternatieven naast elkaar
gelegd. Verder is het verhaal nog steeds zoals verteld in de vorige vergadering (zie de notulen
van deze vergadering).
 DAGO overleg: DAGO staat voor Domburg, Aagtekerke, Grijpskerke en Oostkapelle. Op initiatief
van de Stadsraad Domburg is een overleg gestart om te kijken of er gezamenlijke belangen zijn
t.a.v. verkeersoverlast. Per Stads‐ en Dorpsraad zitten 2 mensen bij dit overleg. Namens
Grijpskerke zijn Fred en Eugenie aangeschoven. De eerste indruk is dat de problematieken per
kern erg verschillend zijn en dat de ideeën nogal uiteen lopen. Adrie Meeuwis de secretaris van
Domburg gaat een doelstelling opstellen voor dit overleg door het schrijven van een startnotitie.
Het lijkt een complex verhaal te worden om de vier verschillende belangen op één lijn te krijgen.
Dorpsraad Grijpskerke vindt dat we daarbij uit moeten kijken dat DAGO de reeds geïnitieerde
plannen voor onze kern niet in de weg gaat zitten. Adri Roelse geeft aan dat de gemeente een
hoop reeds heeft vast gelegd in het GVVP en dat voor Grijpskerke en Aagtekerke ook al budget
gereserveerd is. Eugenie geeft aan dat in het GVVP cirkels rond Aagtekerke en Grijpskerke staan,
maar dat er niet duidelijk is wat er gaat gebeuren. Zoals besproken bij het vorige punt, is er ook
nog steeds niks concreets. Henk Rhebergen zit nog in de initiatie van het hele project, de formele
goedkeuring moet nog gegeven worden en daarna zullen nog de studies naar de
verkeersstromen en de alternatieven voor de oplossing uitgevoerd moeten worden. We zouden
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7.

8.

9.

10.

in de nieuwsbrief graag aandacht besteden aan de status van dit project, maar dat zou dan wel
een stuk moeten zijn wat door de gemeente (afdeling communicatie i.s.m. Henk Rhebergen)
wordt opgesteld. Wij als Dorpsraad kunnen niets vertellen, omdat we geen concrete informatie
hebben. Henk Davidse zal hiervoor contact opnemen intern de Gemeente en ook specifiek met
Henk Rhebergen.
Boomgaard Nimmerdor door Adri Roelse: De pacht van de boomgaard is verlopen en er zijn nog geen
concrete plannen voor het terrein. Adri wil de boomgaard beschikbaar stellen om iets ludieks, leuks,
groens, gezamenlijks te doen voor de gemeenschap Grijspkerke. Het betreft zo’n 4000 m2 met
perenbomen. Als we hier iets mee zouden willen doen, is het wel nodig om op korte termijn te spuiten
tegen ziekten en ongedierte. Joyce zal contact opnemen met Zeeland Plant, die zijn specialist en ook
altijd wel bereid om iets te doen voor de samenleving. Er kwamen al wat losse ideeen voorbij in de
vergadering:
 Voedselbos
 Tiny houses
 Gezamenlijk onderhoud door inwoners Grijpskerke
 Oogstfeest Grijpskerke waarbij iedereen die “bij de club hoort” tijdens dit feestelijke evenement
een mandje peren kan plukken.
 De natuurclubs benaderen (Jeugdnatuurclub de Vleermuis, natuurclub Walcheren, IVN)
Status actielijst:
 Saskia heeft de afstudeerder gemaild, echter geen antwoord gekregen. Onderwerp op de
actielijst wordt als afgerond beschouwd.
 Het actiepunt Corona overleg wordt als afgerond beschouwd. Het enige nieuwsfeit in dezen is
dat we de mededeling gekregen hebben dat er deze zomer geen omleiding komt vanaf de N57
door Grijpskerke. Corona zou vorige jaar de aanleiding geweest zijn om Oostkapelle te ontlasten
via deze constructie.
 Henk Davidse heeft nog geen reactie gekregen op de vraag in zake de mobiele voetbalkooi. Hij
gaat daar een herinnering voor versturen.
 Saskia gaat een voorbeeld sturen van andere statuten. Iedereen kan deze dan voor de volgende
vergadering doornemen en dan kunnen we beslissen hoe we onze statuten willen opzetten.
 Het nieuwe actiepunt boomgaard wordt initieel toegewezen aan Joyce
 Als nieuwe actiepunten zijn toegevoegd de nieuwsbrief en PR bij implementatie van lichten op
het zebrapad.
Rondvraag en wvttk:
 Luud: Nieuwsbrief
 Adri: Bedankt voor de prettige en constructieve vergadering.
Sluiting.

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 19 mei 19:30 uur. Deze zal zijn met het bestuur van de
Dorpsraad. I.v.m. de corona maatregelen hopelijk de laatste online vergadering. We hopen natuurlijk allemaal
op goed nieuws in een volgende persconferentie…
De volgende vergadering met Dorpsraad en Gemeente zal dan zijn woensdag 23 juni.

