Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke
Datum: 23 juni 2021
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Dorpshuis Nimmerdor
Aanwezig:










Ad van Broekhoven (Voorzitter)
Joyce Luteijn
Luud van Gendt
Eugenie Hagendijk (online)
Saskia Plummen
Tom Bosselaar (notulist)
Henk Davidse (online)
Henk Rhebergen
Adrie Roelse (online)

Afwezig:


Fred London

Notulen:
1. Opening interne‐vergadering door de voorzitter.
2. De notulen van de vorige interne‐vergadering worden vastgesteld.
3. Interne Agenda:
•
Ad deelt de informatie betreft de boomgaard. Stichting voedselbos heeft veel interesse.
Geeft wel aan dat er ook interesse is vanuit de gemeente om daar te bouwen op lange
termijn. Maar ze willen voor nu een goed plan voor de boomgaard. Een perenpluk feest bijv.
op korte termijn en daarna iets voor een voedselbos. Wel wordt aangegeven dat er ook
gemaaid dient te worden op korte termijn. Het idee is om de belanghebbende partijen bij
elkaar te brengen en uiteindelijk de gemeente een plan te laten presenteren wat het gaat
worden voor de boomgaard.
•
Ad deelt informatie betreft de ontwikkelingen rondom het resort bij Biggekerke. Ook is
besproken of wij als dorpsraad hier iets mee moeten. Onderling is besloten dat dit geen
belang heeft voor Grijpskerke en dat we geen actie willen ondernemen om dit plan te
remmen.
•
Verder wordt er in binnen de dorpsraad frustratie geuit betreft de samenhorigheid binnen
de dorpsraad. Als vb werd gegeven de reacties in de app rondom de organisatie voor het
zebrapad. Graag aandacht hiervoor.

4. Wijziging van rolverdeling binnen de dorpsraad. Fred doet een stapje terug wegens privé redenen en is
nu gewoon Lid. Ad neemt nu de voorzitter rol op zich. Wel hebben we nu geen secretaris hier moet op
korte termijn iemand voor gevonden worden.
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5. Notulen vorige vergadering vastgesteld
6. Ingekomen stukken:
•
Mail 19 mei van Elly en Kees Louwerse. De vraag welke rol wij willen betrekken rondom het
Resort Zoutelande. Ad heeft geantwoord dat we hier niet partijdig over willen zijn. We
willen hier geen standpunt over innemen. Wel een standpunt betreft de verkeersdrukte
mocht dit ter spraken komen.
•
Mail 25 mei van Koen Marinissen: Nieuwe bewoner aan de gasthuisstraat. Deze uit de zorg
over de verlichting van de nieuwe zebra en hoopt hier geen overlast van te ondervinden.
Deze is gesproken bij de opening van de zebra en ervaart hier gelukkig ook geen overlast
van.
•
27 mei stadraad Veere de stadheraut ontvangen voor de gene die hier in geïnteresseerd
zijn.
•
Mail 30 mei van Mariska Minderhoud betreft de status van een rondweg. Ad heeft
geantwoord dat we niets weten over een rondweg aangezien dit niet bekend is.
•
Mail Leo van het Veer: Bij het sportcomplex van Nimmerdor is een vuilnisbak verwijderd.
Gevraagd wordt aan Henk Davidse of hij hier iets van weet. Hij geeft aan dat hij hier niet van
op de hoogte is en gaat hier achteraan. Het betreft de prullenbak bij het basketbalveld.
Henk geeft aan hier op korte termijn over te berichten.
•
Mail 2 juni betreft WBTR (wet bestuurlijk toezicht rechtspersonen) dit heeft impact op alle
notulen etc. van verenigingen in Nederland wordt later in de vergadering besproken.
•
Mail binnen gekomen over slecht gsm bereik in Grijpskerke. Er wordt aangegeven of we hier
iets meekunnen Henk Davidse zal nagaan of de gemeente iets op touw kan zetten om hier
een verbetering voor te vinden.
•
Mail 4 juni van Mariska Minderhoud als reactie op mail van Ad. Betreft rondweg zal gaan
klagen en informeren bij gemeente.
•
Melding Judith van der Schuidt hard rijden op de Noordweg de situatie heeft de aandacht
•
Uitnodiging hart voor Veere nieuwe politieke partij van Marcel Steketee en Stijn van
Kervinck.
•
Mail Johan Faasse (gemeente Veere) betreft werkzaamheden aan de Michaelskerk deze zijn
ook gedeeld via social media door de dorpsraad.
•
Uitnodiging Henk Davidse betreft transitievisie warmte geïnteresseerde kunnen zich
aanmelden
•
En verzoek over digitaal vergaderen van Henk Davidse
7. Ad versterkt informatie betreft wet bestuurlijk toezicht rechtspersonen. Ad deelt welke gevolgen dit
heeft op basis van onze notulen en statuten. Joyce geeft aan dat ze zicht heeft laten voorlichten en
meldt dat we 5 jaar de tijd hebben voor de aanpassingen van de vereniging. Ad geeft aan dat we hier
ons even in moeten verdiepen met de betrokken mensen uit onze dorpsraad.
8. Ad geeft aan de Openbare vergadering op korte termijn doorgang te willen geven als dit past binnen de
corona perikelen. Voorstel is om in oktober een openbare vergadering te plannen.
9. Fred heeft een brief naar het college gestuurd voor het verzoek om een bedrag te reserveren voor
Grijpskerke. Wederom is er geen ontvangstbevestiging ontvangen. Henk Rhebergen geeft aan bekend te
zijn met de brief en dat deze ontvangen is. Hij geeft aan dat het afhankelijk is of er nog iets overblijft na
de uitvoering van de nu geplande projecten.
10. Mail wisseling tussen politie en de gemeente, Ad wil graag weten wat hier de in’s en out’s van waren.
Henk Rhebergen geeft aan dat het om een studie opdracht ging. Dennis heeft hun destijds hier mee
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geholpen. Henk geeft aan dat hij nog gegevens moet ontvangen van de betreffende personen. Henk
geeft aan er nog op terug te komen.
Paaltje weer kapot gereden bij de zebra is weer recht gezet. De vraag van uit de dorpsraad is gesteld om
deze na te kijken. Ook het paaltje aan de Mariekerkseweg heeft wat schade. Hier komt het
reflecterende materiaal van los. Ook gevraagd deze te herstellen.
Infobord Jacob Catshuis vraag aan Henk Davidse hij geeft aan binnen kort een afspraak te maken met de
betreffende personen.
Oplossing verkeersprobleem Grijpskerke (Adrie Roelse sluit aan). De bestuursopdracht is besproken in
het college. Henk Rhebergen kent de status en geeft toelichting: De start van de initiatiefase (eerste
fase) wordt gemaakt, hierin wordt een start notitie geschreven. Dit is een uitgebreid verslag en omvat
alles wat nodig is om een duidelijk beeld te krijgen van wat het probleem is. Hier wordt dan een voorstel
gedaan met wat nodig is om dit probleem op te lossen en welke impact dit gaat hebben voor alle
betrokken partijen. In deze fase zal ook waar mogelijk via de communicatie afdeling van de gemeente
Veere de belanghebbende zoveel mogelijk aan te horen met als doel hiermee zoveel mogelijk kennis op
te halen. Uiteindelijk is het wel zo dat de raad beslist wat er gedaan moet worden. Rond November
moet de eerste fase rond zijn. Als de raad akkoord is met de eerste fase zal hierna de 2e fase starten
(definitie fase). Adrie Roelse geeft aan dat de bestuursopdracht nog wel goed bevonden moet worden
door het college (B en W) willen we verder kunnen gaan naar de eerste fase. Er zal daarna terug
koppeling worden gegeven aan de dorpsraad. Ad vraagt aan Henk Rhebergen om een officiële pers
statement als alles echt gaat lopen. Henk Rhebergen geeft aan dat gevraagd is om dit te doen. Henk
Rhebergen geeft aan prioriteit te hebben bij duidelijke communicatie naar iedereen en dit ook te
hebben besproken met de betreffende wethouder om geen gezeur achteraf te krijgen.
Bij het speelveldje staat een skateobject voor de voetbal goaltjes waardoor deze niet goed te gebruiken
zijn. Er is gevraagd wat er moet gebeuren met het skate object zodat de goaltjes weer wel te gebruiken
zijn. De dorpsraad vind dat de beste oplossing is het skate object helemaal weg te halen.
De statuten worden opgepakt door Ad en Saskia.
De boomgaard, Joyce geeft dat we bezig zijn om wat te plannen voor een pluk dag in september. Er is
een belang hebbende partij er wordt een concept voorstel verwacht aankomende maandag. Ad wil
graag een afspraak maken met alle betrokken partijen. Inplannen met Adrie Roelse week 28/29. Vraag
van Ad of er iemand gevonden kan worden om het gras te onderhouden. Dit wordt opgepakt.
Nieuwbrief, Ad geeft aan voor de zomer nog een nieuwsbrief uit te willen brengen.
Zebrapad, Ad vond het een leuke avond en leuk dat de ambtenaren ook aanwezig waren en er wordt
dank uitgesproken naar de organisatoren (Saskia en Fred)
DAGO overleg, conflicterende doelstelling dat we nu niet samen willen werken op basis van de inhoud
op dit moment. Gaan we van de actie lijst verwijderen

Rondvraag:




Saskia vraagt of we al iets kunnen vast leggen voor de openbare vergadering. Zal op korte termijn vast
gelegd worden.
Ad heeft een vraag aan Adrie over de financiën voor het potje voor volgend jaar betreft het verkeer.
Adrie geeft aan dat het nog te vroeg is hier een antwoord op te kunnen geven.
Henk Davidse gaat dit nakijken en terugkoppelen aan de dorpsraad

