VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING
VAN 5 NOVEMBER 2019

Inloop: Er was niemand die gebruik maakte van de inloop.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Notulen dorpsraadvergadering van 01-10-2019
4. Kunstwerken in Zoutelande
5. Taakverdeling leden dorpsraad
6. Planning vergaderingen 2019-2020
7. Raboclubsupport
8. Besteding jaarlijkse bijdrage gemeente
9. AED Soutebank
10. Dorpsschouw
11. Toilet supermarkt
12. Ver. Ondersteuning Rabobank
13. Mailverkeer wie doet wat?
14. Vaststellen volgende vergadering
15. Rondvraag en sluiting

VERSLAG
1. Opening en mededelingen
a. Bram opent de vergadering om 19.00 i.p.v. 19.30 uur. Er waren geen mensen
die gebruik wilden maken van het inloopspreekuur. Er is afgesproken om
voortaan de vergadering om 19.00 uur te laten beginnen. Wanneer er inwoners
zijn die gebruik maken van het inloopspreekuur dan wordt de start van de
vergadering opgeschoven.
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b. Mededelingen:
2. Vaststellen agenda het onderwerp Verkeersschouw wordt ondergebracht bij punt
12 van de agenda.
3. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 1 oktober 2019.
Tekstueel niets;
N.a.v.:


Er wordt even stil gestaan bij het onderwerp zandsuppletie. Wie moeten we
benaderen voor dit onderwerp? Rijks Waterstaat houdt zich vast aan de
planning en de zandsuppleties die zij uitvoert hebben als doel de
kustverdediging op peil houden en niet verbeteren van de recreatie. De
volgende zandsuppletie die Rijks Waterstaat uitvoert is in 2020.



Parkeren Apart-hotel. Wethouder Schot gaat na of het mogelijk is om een
bord met daarop de aanduiding “Parkeren Apart-hotel” bevestigd kan/mag
worden aan een lantaarnpaal in de Nieuwstraat.



Er zal een summier verslag van elke dorpsraadvergadering op de website
geplaatst worden. Jaël maakt hiervoor een opzet.

4. Kunstwerken Zoutelande.
Op maandag 11 november is hierover een overleg met wethouder Schot en de
ambtenaar, die dit in haar takenpakket heeft, mevr. Cijsouw.
5. Taakverdeling binnen de dorpsraad.
Op de taakverdeling die in de vergadering van 1 oktober is gemaakt worden de
volgende aanvullingen gemaakt:


Marieke wordt toegevoegd aan het onderdeel website;



Henny wordt toegevoegd aan het onderdeel financiën.

6. Planning van de vergaderingen jaar 2019 – 2020.
Chiel heeft een lijst met de vergaderdatums gemaakt. 5 mei is definitief verandert
in 12 mei en de aanvangstijd van de vergaderingen wordt 19.00 uur i.p.v. 19.30
uur.
7. Rabo-clubsupport.
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Hans doet verslag van de bijeenkomst. Het was een leuke bijeenkomst en de
dorpsraad krijgt een bijdrage van 294 euro. Punt voor volgend jaar: de actie meer
promoten op de website en de openbare vergadering.
8. Besteding van de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Veere.
Het bedrag van € 2000,-- zal deze keer besteed worden aan o.a. een picknickbank
bij het speelplaatsje in de Tienden II. Wat de omheining rond het trapveldje in
Tienden II betreft, wethouder Schot zal nagaan waarom de belofte van de
gemeente hierover niet is uitgevoerd.
9. AED bij Soutebank
De AED zal op maandag 11 november om 14.00 uur geplaatst worden. Dhr.
Steinbusch zal de AED overhandigen aan de Dorpsraad. Van de Dorpsraad zullen
Hans, Chiel en Henny aanwezig zijn. Verder zullen dhr. Viergever, Martijn
Koppejan de bewonersvereniging en ‘in Balance’ aanwezig zijn.
Over de bediening van de AED het volgende: iedereen mag in principe een AED
bedienen. In Zoutelande zijn 30 mensen geregistreerd voor de bediening van de
AED.Over de overhandiging van de AED maakt Jaël een leuk verhaal.

10. Dorpsschouw.
Bram geeft een toelichting op het verslag van de verkeersschouw van 7 0ktober jl.
Alle knelpunten zijn bekeken. Extra aandachtspunt is het verkeer in de Sloestraat
op het moment dat de Langedam wordt afgesloten. De Sloestraat is een onderdeel
van de route naar school. Veel jonge kinderen gaan via deze straat per fiets naar
school. Dit kan gevaarlijke situaties geven. De dorpsraad vraagt dan ook aan de
gemeente om goede handhaving van het parkeerverbod dat tijdelijk ingesteld gaat
worden. Vraag, geldt dit parkeerverbod ook voor de Scheldestraat?
De vuilnisbakkenplaats op de kruising Sprink – Borné kan niet verplaatst worden.

11. Toilet supermarkt.


Chiel heeft navraag bij de Jumbo gedaan voor de mogelijkheid van een
openbaar toilet aldaar. Dit is niet mogelijk.


13a.

Wethouder Schot gaat na hoe het zit met het openbaar toilet van de Slak.
De hondenpoepzakjesdispensers komen op de volgende plaatsen te staan:
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Grasveld in de Zwinstraat;



Grasveld in de Tienden II;



Parkeerterrein Westkapelseweg;



Olmenlaantje;



Brandweerveldje:

Om het helemaal goed te doen zouden prullenbakken in de buurt van die dispensers
zeer gewenst zijn.
12. Ondersteuning Rabobank
De Rabobank wil verenigingen en organisaties ondersteunen bij het opstellen van
een strategisch beleidsplan. Hiervoor moeten we als Dorpsraad voor 11 november
een aanvraag met daarin korte omschrijving wat de Dorpsraad wil nu en in de
komende vier jaar (een toekomstvisie).
Rosanne heeft een opzet gemaakt en zal die verder uitwerken en opsturen aan de
Rabobank. Daarna is het afwachten of onze aanvraag wordt gehonoreerd.
13. Mailverkeer wie doet wat?
Chiel beantwoord de mail die op het adres van de Dorpsraad binnenkomt.
Vervolgens stuurt hij de mail door naar die leden van de Dorpsraad waar het
onderwerp thuishoort.
14. Vaststellen van de volgende vergadering
De volgende vergadering is dinsdag 3 december om 19.00 uur in de Soute
Schakel
15. Rondvraag.


Wethouder Schot: Hij verontschuldigt zich voor de volgende vergadering.



Hans: Hij meldt dat de financiën aan het eind van het jaar een positief saldo
geven van € 130,--.



Jan dot verslag van de herdenking van de Bevrijding van Zoutelande.

16. Sluiting.
Bram bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.
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