VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING
VAN 1 OKTOBER 2019

Inloop: Er was niemand die gebruik maakte van de inloop.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Voorstelrondje en kennismaken met de nieuwe dorpsraadsleden
4. Ingekomen stukken
5. Notulen openbare vergadering
6. Kunstwerken Zoutelande
7. Taakverdeling leden dorpsraad
8. Planning vergaderingen 2019-2020
9. Lopende projecten
10. Samenwerking met de gemeente
11. Vaststellen volgende vergadering
12. Rondvraag en sluiting

VERSLAG
1. Opening en mededelingen
a. Bram opent als voorzitter zijn eerste vergadering met een extra welkom aan
wethouder dhr. Arie Schot, Jaël en Rosanne
b. Mededelingen:
Chiel vraagt namens het comité Bevrijding Zoutelande aan wethouder Schot om
subsidie voor het gedenkboekje van de gevallenen tijdens de bevrijding van
Zoutelande en de in de Tweede Oorlog.
2. Vaststellen agenda.
Er worden twee punten toegevoegd aan de agenda nl.: de financiën en de website.
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3. Kennismakingsrondje: Alle leden van de dorpsraad en de wethouder stellen zich
voor zodat de nieuwe leden een indruk hebben met wie ze van doen hebben.
4. Ingekomen stukken (mail)


Trillingen die het zware vrachtverkeer veroorzaken. Ook de kruising van de
Langendam met de Sloestraat is een aandachtspunt voor de verkeersveiligheid
net als de Westkapelseweg. Op de kruising Langendam/Sloestraat zijn het
vooral de cirkels die voor verwarring zorgen.



Dag van de mantelzorg verrassingsactie hiervoor kunnen mensen aangemeld
worden.



Woonrijp maken van de Tienden II, plan en tekening. Ziet er goed uit.

5. Vaststellen verslag openbare vergadering.
Eenieder meldt zijn/haar op- of aanmerkingen zowel tekstueel als inhoudelijk.
Afgesproken wordt, dat in het verslag dat op de website geplaatst wordt de namen
van de vragenstellers niet vermeld worden.
6. Kunstwerken Zoutelande.
Afspraak inplannen.
7. Taakverdeling binnen de dorpsraad.


De mail beantwoorden: Chiel beantwoordt de mail en speelt het onderwerp van
de mail door aan de dorpsraadseden die verantwoordelijk zijn voor dit
onderwerp.



Verkeer (hieronder valt ook het onderhoud van de straten): Bram en Piet



Zorg en Welzijn: Henny en Rosanne



Financiën: Hans en ?



Website: Jaël en Ramon



Kunst en cultuur: Marieke, Piet en Jan



Groenvoorziening: Jan en Chiel



Parkeerbeleid: moet dorpsraad breed gedragen worden. Bram is hierbij
contactpersoon.



Ruimtelijke Ordening: Chiel en Rosanne



Representatie: Bram, Jaël en Marieke?



Verslaglegging van de vergaderingen: Piet
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Dorpsvisie: dorpsraad breed. (Dit onderwerp komt bij elke vergadering als punt
van de agenda aan de orde)

T.a.v. de bovengenoemde taken de volgende aanvullingen:


Bij R.O.: Er loopt een onderzoek naar de woningbehoefte binnen elke kern van
de gemeente Veere.

8. Planning van de vergaderingen jaar 2019 – 2020.
De huidige opzet blijft gehandhaafd. Dus elke eerste dinsdag van de maanden
september t/m juni. Aangezien 5 mei de eerste dinsdag van de maand mei is,
wordt in de maand mei uitgeweken naar 12 mei, de tweede dinsdag van de
maand. Chiel maakt een lijst.

9. Lopende projecten


A.E.D. Alles is rond op papier, alleen de A.E.D. is er nog niet.



De veilige fietsroute. Over dit onderwerp ontfermen zich Rosanne, Jaël, Bram
en Piet zich.

10. Samenwerking met de gemeente.
De samenwerking verloopt beter. Het opknappen van de Langendam, Noordweg
en Molenweg zijn aandachtspunten. De herstructurering van deze wegen zijn de
prioriteiten voor Zoutelande. Zij dienen zo snel mogelijk aangepakt te worden.
De bij een dorpsschouw gemaakte afspraken moeten vastgelegd worden door
degene die de dorpsschouw doet. Die vastgelegde afspraken dienen nagekomen
te worden binnen de termijn die is afgesproken.

11. Evaluatie marktseizoen.
Chiel gaat er heen. Aandachtspunt is het volgende: De marktkooplui dienen zich
aan de afgesproken tijden te houden. Dit seizoen is het een paar keer
voorgekomen dat sommige kooplui al om 18.00 uur vertrokken waren.

12. Vaststellen volgende vergadering:
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De volgende vergadering is op 5 november 2019.
12a. Financiën.
De kosten van de Openbare vergaderingen zijn hoog. Het muntjessysteem
heeft wel gewerkt, de kosten waren lager dan de vorige vergadering. Maar door
de grote opkomst bij de laatste vergadering waren de kosten ook hoger. Het
voorstel, om de bezoekers van een openbare vergadering voortaan alleen
maar koffie in de pauze te geven en maar één muntje voor een consumptie na
afloop, wordt aangenomen. Op de volgende vergadering in november komen
de financiën terug op de agenda. Het punt, geld uit de pot reservering voor het
kunstwerk gebruiken, om het tekort op de balans aan te vullen wordt dan
besproken.
Chiel zal per mail antwoord geven op de vraag van de beheerder van de Soute
Schakel.
13. Rondvraag


Jan:
a. Jan vraagt of er een schema van aftreding is. In de statuten is vastgelegd
dat een zittingstermijn vier jaar is. Daarna kan het twee keer verlengd
worden. Chiel maakt een overzicht.
b. Hoe staat het met de kernambtenaar? Is op dit moment nog niet bekend,
hopelijk op de volgende vergadering.
c. Er is veel zand weggespoeld, wanneer is er weer een zandsuppletie?
Misschien in 2020, de wethouder heeft hierover contact gehad met Rijks
Waterstaat. Er zal over dit punt contact opgenomen worden met de
Stichting Strandexploitatie, Chiel doet dat.
d. De herdenking van 75 jaar bevrijding wordt in de kern Zoutelande op
maandag 4 november gehouden. Jan en Piet zullen er namens de
dorpsraad een krans/bloemstuk leggen.



Henny: Wie zet de RABO-clubsupport op de website? Jaël zal dit doen.
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Hans: Wie bestelt de/het krans/bloemstuk met lint. Jan neemt dat op zich. Op
het lint komt ‘dorpsraad Zoutelande’ te staan. Kan er aan een lantaarnpaal in
de Nieuwstraat een bordje met daarop ‘Parkeren Apart-hotel’ bevestigd
worden? Dit ligt heel moeilijk, dus waarschijnlijk niet.

14. Sluiting.
Bram sluit de vergadering.
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