Openbare Dorpsraadvergadering Scharendijke
Datum: vrijdag 14 september 2018
Loctie: Dorpshuis de Putmeet
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: 50 inwoners
1. Opening
Berichten van verhindering: Martine Vlietland, Alexander Jonker, Siemco Louwerse,
Chris Jordan.
Tanny de Rooij opent de vergadering bij afwezigheid van Chris Jordan en heet alle
aanwezigen van harte welkom. De heer Dick de Rooij zal de vergadering notuleren,
waarvoor hartelijk dank!
2. Stand van zaken. (Geen bijzonderheden gemeld)
3. Jaarverslag 2017.
Vanwege ziekte en drukte door de bijeenkomsten in het kader van de Dorpsvisie is er niet
eerder een openbare dorpsraadvergadering gehouden. De secretaris leest het Jaarverslag
2017 voor:
Het jaar 2017 is voor de dorpsraad niet goed begonnen.
De toenmalige voorzitter Rob Vernooij besloot om te stoppen met de dorpsraad. De leden
van de dorpsraad hebben dit als zeer spijtig ervaren. We willen Rob dan ook nogmaals
bedanken voor zijn inzet tijdens zijn voorzitterschap.
Verder bestond het bestuur uit:
Chris Jordan penningmeester/plaatsvervangend voorzitter
Tanny de Rooij: secretaris
Ineke Venneman: Jongeren
Martine Vlietland: Activiteiten
Stephanie Fennet: Putmeet
Alexander Jonker: Ondernemers
Er zijn nieuwe contracten gesloten met de gemeente en Zeeuwland met betrekking tot de
Putmeet voor een periode van 10 jaar.
In voorgaande jaren werd de huur voor de Putmeet rechtstreeks door de gemeente aan
Zeeuwland betaald.
Vanaf 1januari 2018 is hier verandering in gekomen.
De dorpsraad ontvangt nu een vast jaarbedrag aan subsidie wat is gebaseerd op het aantal
m2. Het bedrag is de jaarlijkse huur inclusief een jaarlijkse indexering over 10 jaar. Dit
betekent dat we nu meer ontvangen dan nodig is en het overschot moeten reserveren voor
de indexeringen.
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Gelukkig breiden de activiteiten in de Putmeet zich gestaag uit.
De dorpskrant is 2 maal verschenen met veel uiteenlopende artikelen. Complimenten voor
de samensteller Teun Schoemaker die zijn uiterste best doet om de krant gevuld te krijgen.
Er zijn activiteiten georganiseerd. Voor koningsdag en de intocht van Sinterklaas heeft de
gemeente subsidie beschikbaar gesteld aan alle kernen. Ook de dorpsraad heeft een
bijdrage geleverd aan beide activiteiten. Denk hierbij aan Koningsdag, de intocht van
Sinterklaas en de lampionnenoptocht voorafgaand aan de kerstboomverbranding. Ook
voor de viering van Haloween heeft de dorpsraad gesponsord.
Gelukkig zijn er nog steeds vrijwilligers die Martine Vlietland hierbij
ondersteunen, maar we kunnen er altijd nog meer gebruiken.
Op verschillende plekken in het dorp zijn verwarmde AED kasten opgehangen.
Dit mede dankzij de inzet van Teun Schoemaker. De dorpsraad heeft hieraan financieel
bijgedragen.
De perikelen omtrent de invulling van de plek van de voormalige Plus aan de dorpsstraat
zijn nog niet voorbij.
Momenteel wordt er nog onderhandeld en eind deze maand heeft de gemeente opnieuw
een gesprek met Boogert. Hopelijk wordt dan snel begonnen met aanvang van de bouw.
De dorpsraad heeft meerdere malen aan de gemeente aangegeven dat verkoop niet
moeilijk zal zijn als de bestemming van de appartementen wordt aangepast in permanente
bewoning. De gemeente is hiertoe niet bereid.
Een onder jongeren gehouden enquête heeft aangetoond dat er zeker behoefte is aan
woonruimte voor hen.
We zijn al weer bijna aan het einde van 2018.
Een verslag over dit jaar zal in de voorjaarsvergadering Van 2019 worden behandeld.
4. Kascontrole. De financiële boeken zijn door de heren H.A. van Leeuwen en P.J.
Veerhoek gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stellen voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt daar mee in door
middel van een applaus.
5. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Voor verkiezing in de dorpsraad hebben zich de
volgende personen aangemeld: de heer Siemko Lauwerse, momenteel samen met de
secretaris bezig met het opzetten van de Dorpsvisie, mevrouw Rita Geneugten en de
heer Wim Dijkshoorn.
Na het voorstellen stemt de vergadering in met de verkiezing van alle 3 de personen.
6. Rondvraag.
De heer Roetering. Meldt dat er al 2 jaar geleden een spa de grond in zou gaan voor de
recreatieverdeelweg. Wat is er gebeurd.
De voorzitter meldt dat de Gemeente wel degelijk bezig is met de weg maar dat er nog
een woning in de weg staat. Dit houdt dit op dit moment nog tegen. Na realisatie van
de recreatieverdeelweg worden de Elkerzeeseweg en de Boutlaan anders ingericht.
7. De heer Kapelle: De kruising Rampweg/Kuijerdamseweg en Elkerzeseweg is erg
onoverzichtelijk. Waarom kan de voorrang niet worden aangepast? Is een onderdeel
van de recreatieverdeelweg. De voorzitter zegt dat we op de realisatie van de
recreatieverdeelweg moeten wachten. Tevens meldt de heer Kapelle dat er
regioscholen schijnen te komen. Hij pleit voor het behoud van de school in
Scharendijke. De voorzitter meldt dat de dorpsraad er alles aan zal doen om die te
behouden, is o.m. een belangrijk punt voor de Dorpsvisie.
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De heer de Ruiter: Vraagt om aandacht voor de “rioltuin”. De voorzitter zegt dat de
ruiltuin een punt van aandacht is in de komende dorpsvisie. Mooi initiatief! De
gemeente vind dit ook een goed plan. Hij vraagt zich af wie nu eigenaar is van de kerk
bij het zwarte plein. De voorzitter zegt dat die van de heer Dillisse is. Deze is bezig
met planontwerp.
De heet Peter Verlinden en Joop Brugsen: Weet de dorpsraad dat er plannen zijn om
de ingang van de lagere School te verplaatsen naar de Dijkstraat? Voordeel zou zijn
dat het parkeren eenvoudiger wordt. Voorstel is al geweest om één richting verkeer te
maken. De voorzitter zegt dat de dorpsraad hier niet van op de hoogte is maar zal
contact opnemen met de directeur van de school om te kijken of de dorpsraad iets kan
betekenen.
Wanneer start Boogerd met het bouwen van het gat in het dorp. Hij zou in september
starten. De voorzitter zegt dat Boogerd nog in onderhandeling is met een andere
projectontwikkelaar. Eind september komt hier meer duidelijkheid over. Het bouwplan
moet in september 2020 klaar zijn.
De heer Dick de Wilde: Hij was 3 weken geleden bij de bijeenkomst van de
vergadering van de klankbordgroep in het kader van de dorpsvisie. Zijn vraag is of de
gemeente geld beschikbaar stelt voor uitvoering van de plannen. De voorzitter zegt dat
in de begroting 2019 van de gemeente die op 8 november wordt behandeld in de Raad
geld voor de realisatie van quick wins is opgenomen. Het is dus aan de politiek of dit
door gaat!
Een van de aanwezige gemeenteraadsleden meldt dat de gemeenteraad kijkt naar
iedere kern. Per dorp is – of komt er een visie. Zij kijken naar wat gaan de plannen
kosten en wat betekent dit voor de kern..
De voorzitter meldt dat de dorpsvisie niet vóór de behandeling van de Begrotingsraad
gereed is, dus dat het gevraagde geld nog niet aan een concreet plan gekoppeld kan
worden.
De heer van Santen: Vraagt zich af wanneer er weer informatie komt over de
dorpsvisie. De voorzitter meldt dat na behandeling van de begroting op 8 november er
op 13 november weer een bijeenkomst is van de klankbordgroep. Op 20 november
komt er een bijeenkomst voor het hele dorp.
De heer Louis Beele: vraagt zich af wat gebeurd er met de Napoleon schuur? De
voorzitter geeft aan dat dit nog niet duidelijk is. De Napoleonschuur is een
gemeentelijk monument. Restauratie is begroot op 385.000 euro. De vraag is wie er
zoveel geld over heeft hiervoor en de schuur hierna ook nog rendabel te maken!
8. Sluiting
Om 20.35 uur sluit de vervangend voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor
zijn/haar inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor het nuttigen van een drankje.
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