VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING VAN
7 JANUARI 2020
Aanwezig:

Bram Marcusse, Jan Koppejan, Henny van Os, Jaël Janssen, Rosanne Rooze, Hans
Sinke, Piet de Nooijer, Chiel de Jonge, wethouder Schot en onze nieuwe kern BOA
Dominique

Afwezig met kennisgeving: Marieke van de Ketterij
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen dorpsraadvergadering van 03-12-2019
5. Kunstwerken in Zoutelande
6. Financieel verslag
7. Nieuwe kern BOA
8. Bushalte Langendam
9. Openbaar toilet
10. Uitslag leefbaarheidsenquête
11. Nota afvalstoffen
12. Dementievriendelijk Zoutelande
13. Vuilnisbakken tijdens feestdagen
14. Samenwerking Dorps/stadsraden
15. Stavaza lopende zaken
16. Vaststellen volgende vergadering
17. Rondvraag en sluiting
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1. Opening en mededelingen
a. Bram heet iedereen welkom in het bijzonder de kern BOA Dominique en stelt voor
om met een kennismakingsrondje te beginnen zodat Dominique weet wie, wie is.
Dominique is sinds 1 april 2019 BOA in de gemeente Veere. Haar takenpakket
bestaat o.a. uit: parkeer controle, illegaal kamperen, woningbouw, gemeentelijke
verordeningen controleren, etc.
2. Vaststellen agenda: De agenda wordt niet gewijzigd.
3. Ingekomen stukken (mail):
4. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 03-12- 2019.
Tekstueel niets; punt 13 bevestigd wordt benoemd;
N.a.v.:


Punt 3 van het verslag: derde onderwerp moet zijn de subsidie aanvraag wordt
ingetrokken.
Vierde onderwerp moet zijn onderzoek naar leefbaarheid en toerisme.



Punt 13 wordt parkeerplaatsen bij het VVV-kantoor in de Bosweg.



De afsprakenlijst wordt nagelopen:
Alles is gedaan.
Bij punt 8 de opmerking dat wethouder Schot navraagt of er nog oversteek pop
beschikbaar is bij de gemeente. Het verslag wordt hierna vastgesteld.

5. Kunstwerken Zoutelande.
Marieke, Jan en Piet gaan als werkgroep een plan uitwerken. Jan heeft gegevens van
een eerder overleg opgezocht en aan Marieke en Piet gezonden.
6. Financieel verslag.
Dit punt wordt naar de volgende vergadering verschoven, omdat niet iedereen het
verslag ontvangen heeft.
7. Nieuwe kern BOA.
Is bij de opening aan de orde gekomen.
8. Bushalte Langendam
Wethouder Schot vraagt na of het mogelijk is om fietsenrekken bij de bushalte te
plaatsen.
9. Openbaar toilet
Aangezien het toeristenseizoen langer is geworden dan bijvoorbeeld tien jaar geleden,
is het wenselijk dat ook de toiletten bij het parkeerterrein langer openblijven. Ook dit
wordt door de wethouder meegenomen.
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10. Uitslag Leefbaarheidsenquête


Een opmerking richting de wethouder, de dorpsraad was niet uitgenodigd voor de
bijeenkomst van de uitleg over de uitslag van de enquête.



We zullen de uitslag van Zoutelande verwerken in de bijgestelde dorpsvisie voor
Zoutelande.

11. Nota afvalstoffen
Op dit moment ligt er nog niets definitiefs vast. De frequentie van het legen van de
restafvalbakken, wordt waarschijnlijk teruggebracht naar 26 maal i.p.v. 52. Als men
meer dan 26 maal de restafvalbak aanbiedt voor lediging, moet men extra betalen. Dit is
waarschijnlijk de nieuwe regeling.
12. Dementievriendelijk Zoutelande
Rosanne doet verslag van de door haar bezochte bijeenkomst. Er komt een
vervolgbijeenkomst waarin een plan van aanpak wordt gemaakt. Dat plan van aanpak
zal o.a. de onderdelen scholing, kennisdelen en aanpassing van Wozoco de Tienden
bevatten. Esther Braat heeft de coördinatie en verzorgt de uitnodigingen.
13. Vuilnisbakken tijdens de feestdagen
Chiel vraagt of die op de zaterdagmiddagen voor de feestdagen extra geleegd kunnen
worden, om te voorkomen dat er na de feestdagen het afval naast de afvalbakken ligt.
Wethouder Schot vraagt dit na.
14. Samenwerking Dorps/Stadsraden
Sommige dorps/stadsraden vinden het wenselijk om één á twee keer per jaar overleg
met elkaar te hebben. Chiel en Corjan Provoost gaan proberen dit voor elkaar te krijgen.
15. Stand van zaken lopende zaken


Omleidingsroute: De kruising Scheldestraat/Molenweg is door het omleidingsverkeer
gevaarlijkere geworden. Om de automobilisten attent te maken op de overstekende
schoolkinderen zal de ‘oversteekpop’ van de Nieuwstraat verplaatst worden naar
deze kruising. Verder zal wethouder Schot navragen of er bij de gemeente nog zo’n
pop voorradig is.



De cirkels op de kruising Langendam/Sloestraat, Koddelaan moeten, om deze te
verwijderen, uit het wegdek gefreesd worden. Dat is een kostbare zaak maar wel
nodig omdat met name Duitse automobilisten het als een rotonde zien en af en toe
het fietspad oprijden.



Parkeerverbod in de Sloestraat wordt nageleefd.



Fietspad Tienden/Koddelaan. Om te voorkomen dat fietsers plotseling de Koddelaan
oprijden, is het gewenst om hier een ‘sluis’ te plaatsen.
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16. Vaststellen volgende vergadering
De volgende vergadering is op dinsdag 4 februari om 19.00 uur in de Soute Schakel
17. Rondvraag en sluiting


Waarom de aula’s op de begraafplaatsen vervangen door schuilplaatsen? De aula’s
zijn nog in heel goede staat. Dit is al lang geleden besloten en is niet meer terug te
draaien.



Op- en afhalen van leerlingen op school levert onoverzichtelijke verkeerssituaties.
Dominique wordt gevraagd om eens preventief te surveilleren tijdens het ingaan en
uitgaan van de school en eventueel ouders aan te spreken wanneer ze gevaarlijk
parkeren.



De trap bij het Vossehol is klaar, nu de trap bij Strandhotel Zoutelande nog.



Hierna bedankt Bram iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.
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