Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke
Datum:

15 september 2021

Tijd:

19:30 uur

Locatie:

Dorpshuis Nimmerdor te Grijpskerke

Aanwezig:






Ad van Broekhoven (voorzitter)
Fred London (notulist)
Joyce Luteijn (penningmeester)
Tom Bosselaar (bestuurslid)
Adrie Roelse (kernwethouder Grijpskerke)

Afwezig:




Luud van Gendt (bestuurslid)
Sas Plummen (bestuurslid)
Henk Davids (kernambtenaar Grijpskerke)

Notulen:
1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter.
Hij stelt allereerst het voedselbos / perenplukdag aan de orde, dit wordt besproken, zie verslag bij
agendapunt 5.
2. Aanwijzen roulerend notulist: Fred London meldt zich hiervoor aan.
3. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
4. Ingekomen stukken:
 Henk Davidse inzake het skate element bij het voedbalveldje voor de jeugd: dit is weggehaald.
 Henk Davidse inzake de verwijdering van een publieke vuilnisbak: hierin wordt toegelicht dat de
reden hiervoor is dat is geconstateerd dat de betreffende vuilnisbak niet werd gebruikt.
 Henk Davidse inzake het Financieel Perspectief van de gemeente Veere: ter kennisneming
aangenomen.
 Henk Davidse heeft de antwoorden op de actiepunten uit de vorige vergadering teruggemaild.
 Eugenie Hagendijk: heeft haar functie als bestuurslid van de dorpsraad neergelegd.
 Omroep Zeeland inzake een verzoek tot een gesprek over een rondweg. Door Ad van
Broekhoven is hierover gebeld en toelichting gegeven. Geen vervolg.
 Fred London, ter kennisneming.
 Ad Maris inzake een vraag omtrent een enquête betreffende de dorpsraad en de
verkeersveiligheid in Grijpskerke. Hij is door Ad van Broekhoven hierover telefonisch
geïnformeerd. Geen vervolg.
 Ad Maris inzake het beëindigen van zijn werk als raadslid. Ter kennisneming aangenomen. Adrie
Roelse merkt op dat dit toch wel een verlies is voor de Veerse politiek, gezien de staat van dienst
van Ad Maris.
 Arie Manintvelt inzake een vraag omtrent een enquête betreffende de dorpsraad en de
verkeersveiligheid in Grijpskerke. Hij is door Ad van Broekhoven hierover per email
geïnformeerd. Geen vervolg.
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Leo van ’t Veer inzake het informatiebord bij het Catshuis (Munnikenhof). Geeft stand van zaken
door. Toelichting Fred London: er is een gesprek geweest met Leo van ’t Veer, Henk Davidse en
een ambtenaar van de gemeente (naam/functie vergeten) op locatie. Er moest nog worden
uitgezocht welk vergunningstraject moet worden gevolgd, afhankelijk van waar precies het bord
wordt geplaatst. Dit is nog in behandeling.
 Stadsraad Veere inzake de Stadsheraut: ter kennisneming aangenomen.
 Esther Braat inzake een vergadering van de Commissie Welzijn in Grijpskerke. Vraag was of de
dorpsraad zich wilde laten vertegenwoordigen. Helaas was niemand op dat tijdstip beschikbaar.
5. Status actielijst.
 Verkeersveiligheid: Fred London geeft aan dat hij Henk Rhebergen niet heeft kunnen bereiken –
waarschijnlijk met vakantie. Heeft wel contact gelegd met nieuwe verkeersambtenaar Kees
Slabbekoorn. A.s. maandag heeft hij daarmee een afspraak op het gemeentehuis, waarvan verslag
volgt. Voorstel vanuit de Dorpsraad is om de overgebleven 10.000 euro van de versmalling aan de
Mariekerkseweg in te zetten voor verbetering van de oversteek Hondegemsweg/Jacob Catsweg.
 Bord Catshuis: Fred London: is in behandeling bij vergunningverlening. Er moest even worden
bezien waar het bord het best kan komen. Afhankelijk daarvan is waterschap of de bewoner de
eigenaar. Komt in elk geval in orde, Leo van ’t Veer heeft ook al een ontwerp voor ogen.
 Project studie r***weg: zoals gezegd is Henk Rhebergen nog niet bereikt, daar valt dus nog niets
over te melden. Fred London neemt dit mee in zijn afspraak met Kees Slabbekoorn.
 Speelveldje. Joyce Luteijn: Is besproken bij het ingekomen stuk over het skate‐element. Deze is weg,
dus het voetbalpleintje is weer beschikbaar. Is inmiddels teruggekoppeld naar de briefschrijfster.
 Aanpassen statuten (Ad van Broekhoven): staat even in de koelkast.
 Boomgaard /perenplukdag (Joyce Luteijn). Ad praat Adrie bij op dit dossier. Adrie verzoekt om een
opzetje voor die dag naar Henk Davidse te mailen zodat die kan bekijken wat mogelijk is vanuit de
gemeente.
Idee van Ad is om als dorpsraad bij de entree te gaan staan en daar iets met weggeefdingetjes te
doen, bijvoorbeeld sleutelhangers met dorpsraad logo. Inloop van 10:00 tot 15:00 uur. Tevoren wil
Ad een flyer maken en een nieuwsbrief verzenden om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarbij
vestigt hij dan ook de aandacht op de aanstaande openbare vergadering. Sas heeft ideeën over een
wedstrijd perentaart bakken. Dit moet nog worden uitgewerkt. De mensen van Stichting Platform
Voedselbos zijn ook aanwezig. Nog onbekend is wat zij gaan bijdragen.
 Openbare vergadering 20 oktober (Ad van Broekhoven): Ad wil flyers bestellen en veel betrokken
ambtenaren / bestuurders van de gemeente uitnodigen. Liefst ook de burgemeester. Ad werkt aan
een PowerPoint presentatie van de dorpsraad om bij aanvang al meteen duidelijk te maken wat wij
als dorpsraad wel en niet doen en kunnen. De gymzaal van Nimmerdor is afgehuurd.
6. Rondvraag en wvttk:
 Adrie Roelse laat weten dat hij veel positieve reacties krijgt op de beveiliging van het zebrapad
aan de Schuitvlotstraat.
7. Sluiting.

De volgende vergadering is een openbare vergadering en staat gepland op woensdag 20 oktober om 19:30 uur
in Dorpshuis Nimmerdor.

