VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING
VAN 3 DECEMBER 2019

Inloop: Er was niemand die gebruik maakte van de inloop.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen dorpsraadvergadering van 05-11-2019
5. Kunstwerken in Zoutelande
6. Financieel verslag o.a. kerstverlichting
7. AED Soutebank
8. Vergadering 7 april 2020 (verzoek NVvH)
9. Stand van zaken lopende zaken
10. Vaststellen volgende vergadering
11. Rondvraag en sluiting

VERSLAG
1. Opening en mededelingen
a. Bram heet iedereen welkom en opent de vergadering.
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2. Vaststellen agenda: De agenda wordt niet gewijzigd.
3. Ingekomen stukken (mail):


Er is een uitnodiging van de ZoMid voor de oudejaarsbijeenkomst op
maandag 16 december om 17.00 uur in het Beach Hotel. Bram, Jan,
Marieke, Chiel en Hans gaan hier naartoe.



Mail over de renovatie van de duintrap Vossehol. Opmerking: de trap bij het
voormalige hotel de Distel is harder aan een opknapbeurt toe. Bram
reageert nog op die mail.



De subsidie voor het boek wordt ingetrokken vanwege de goede verkoop
van het gedenkboek.



De aanwezige leden hebbe de indruk dat nog niet alle mail naar het nieuwe
emailadres van de dorpsraad wordt gestuurd. Zo is er geen uitnodiging naar
ons gestuurd voor de uitleg over het onderzoek naar het welzijn in de
gemeente Veere. Die uitleg is op woensdag 11 december om 14.00 uur en
op donderdag 12 december om half 8.



De nieuwe speelplaats in de Tienden II vraagt aandacht wat onderhoud
betreft. Dit wordt meegenomen bij het plaatsen van de picknicktafel.

4. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 05-11-2019.
Tekstueel niets;
N.a.v.:


Punt 13a van het verslag: de aanvulling ‘bij de voetbal’ wordt toegevoegd
aan parkeerterrein;



Nr. 8 Er zijn 34 personen die een AED die een opleiding hebben gekregen
om de AED te bedienen. Toevoeging in de WoZoCo is ook een AED.



Het verslag wordt hierna vastgesteld.

5. Kunstwerken Zoutelande.
Marieke, Jan en Piet gaan als werkgroep een plan uitwerken.
6. Hans licht het financieel verslag toe.
7. AED Soutebank. De AED Soutebank is geplaatst. Over het onderhoud van de
diverse A.E.D’s wordt nog overleg gevoerd met de gemeente.
8. Vergadering 7 april 2020 blijft 7 april.
9. Stand van zaken (lopende zaken)
Verkeer:
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Bram gaat reageren op de brief die de bewoners van de Sloestraat en
Molenweg hebben gekregen over het parkeerverbod dat er staat te komen op
het moment dat de Ooststraat afgesloten wordt.
Het fietspad, dat halverwege de Koddelaan, op de Koddelaan uitkomt. Wie
heeft daar voorrang? Is tevens erg onoverzichtelijk.



Er is achterstallig onderhoud wat de bestrating betreft in verschillende straten.
Borden worden vervangen.



In de Majoorwerf is door werkzaamheden aan de waterleiding een diep gat in
het wegdek ontstaan.



De hondenpoepzakjes is rond. Half januari worden dispensers geplaatst.



Welzijn. Zoutelande is uitgekozen voor de pilot dementie vriendelijke kern. Er
worden nog vrijwilligers gezocht. 9 december is de aftrap van de pilot te
Zoutelande.

10. Volgende vergadering is op dinsdag 7 januari om 19.00 uur in de Soute Schakel.
11. Rondvraag


In de openbare vergadering in het najaar zal het aftredingsrooster als
agendapunt aan de orde komen en zal er afscheid genomen worden van de
aftredende en niet herkiesbaar gestelde leden. Ook kunnen er tijdens die
vergadering nieuwe leden bevestigd worden.



Is er bij de nieuw te realiseren parkeerplaatsen bij de kruising
Bosweg/Nieuwstraat rekening gehouden met het plaatsen van laadpalen? Dat
wordt meegenomen in het parkeerbeleid van de gemeente.



Tussen de Westkapelseweg en de Thijsweg staan veel 30 km borden. De ene
keer als advies en de andere keer als verbodsbord. Bram gaat dit na.

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