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Verslag Openbare Dorpsraadvergadering Scharendijke e.o.
Datum: dinsdag 24 mei 2022
Locatie: Dorpshuis de Putmeet
Aanvang: 20.00 uur
1. Opening
Voorzitter Tanny de Rooij opent de vergadering en stelt de aanwezige bestuursleden voor.
Door de coronapandemie dateert de laatste openbare dorpsraadvergadering van 5
november 2019. Fijn dat we nu weer “traditioneel met elkaar samen kunnen komen. Er zijn
ongeveer 30 belangstellenden aanwezig.
2. Mededelingen
Er is bericht van verhindering ontvangen van bestuurslid Martine van Vliet.
3. Vaststellen agenda
Door Kees Louwerse wordt gevraagd het onderwerp voortbestaan school aan de agenda toe
te voegen.
4. Notulen vorige dorpsraadvergadering
De notulen van de vergadering van 5 november 2019 zijn gepubliceerd en worden
vastgesteld.
5. Financieel jaarverslag
Penningmeester Chris Jordan doet mondeling verslag van het reeds eerder op de website
gepubliceerde financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie. Door de
coronapandemie zijn er weinig activiteiten geweest waar de dorpsraad een bijdrage aan
heeft kunnen verstrekken. De penningmeester doet een oproep om initiatieven uit het dorp
voor een financiële bijdrage van de dorpsraad aan te melden.
6. Mondeling verslag activiteiten 2020 en 2021
Voorzitter Tanny de Rooij doet verslag van de activiteiten die tijdens de afgelopen twee jaar
hebben plaatsgevonden.
7. Projecten uitvoering dorpsvisie
Nadat de gemeenteraad de, in nauwe samenwerking met de inwoners, samengestelde
dorpsvisie had vastgesteld, kunnen we vaststellen dat heel veel projecten uit de visie zijn
gerealiseerd of binnenkort worden afgerond. De Elkerzeeseweg, Boutlaan, Dorpsstraat en
Baken zijn of worden volledig opnieuw ingericht. Het Bethlehemplein heeft een complete
metamorfose ondergaan en dingt zelfs mee naar een Zeeuwse architektuurprijs. Na de
nodige vertraging door stikstof-beperkingen is door de provincie geïnitieerde rondweg
opgeleverd. Gelijktijdig met de reconstructies is de ondergrondse infrastructuur van diverse
straten (Kreeklaan, Grevelingenlaan, Kloosternolstraat etc.) vernieuwd. Het dorp zat af en
toe danig in zijn maag met alle omleidingen maar het resultaat mag er zijn. Hier en daar
zullen er nog wel wat aanpassingen moeten worden gedaan op basis van ervaringen, de
projectleiding van de gemeente is daar goed op aangesloten.

In ontwikkeling zijn nog een grote brede trap aan het Baken en er wordt nagedacht over de
aanleg van een wandel- en of fietsroute aan de Grevelingenzijde van de dijk aan het Baken
(blauwe boulevard). Verder is een werkgroep vanuit de dorpsraad bezig voor de realisatie
van een standbeeld van het hondje Bläsz dat in de watersnoodramp vele koeien heeft gered
van de verdrinkingsdood.
Siemco Louwerse doet beknopt verslag van de stand van zaken van de instandhouding van
de Napoleonschuur aan de Inlaag. De stichting Boei is eigenaar van de schuur en bereid een
renovatie met exploitatieplan voor.
Ter gelegenheid van de oplevering van alle projecten uit de dorpsvisie hebben de gemeente
en aannemers budget beschikbaar gesteld voor de organisatie van een groot dorpsfeest 21
mei jongstleden. De werkgroep “Bruisend Scharendijke” heeft de organisatie van dit feest op
zich genomen. De voorzitter spreekt haar waardering en dank uit voor de inspanningen van
de werkgroep om er een bruisend feest van te maken.
8. Toelichting programma Vitale Kernen
Jessie Eikenhout, medewerker Sport en Bewegen / Buurtsportcoach van de gemeente
Schouwen-Duiveland, geeft, samen met Jaco Vleeshouwer, een toelichting op het
programma Vitale Kernen. Het is de bedoeling om in de organisatievorm van een stuurgroep
vanuit de verenigingen en beweegclubjes op het dorp, het bewegen en gezonde leefstijlen
van de inwoners te stimuleren. Het initiatief wordt door diverse instanties ondersteund.
9. Woningbehoefte
In 2021 is een eenvoudige enquête gehouden naar de woningbehoefte voor Scharendijke.
Vooral voor jongere starters en voor mensen die wat kleiner willen gaan wonen met
optionele zorgvoorzieningen is er geen of heel gering aanbod. Er zijn al diverse gesprekken
met bestuurders van de gemeente geweest. De gemeente wil de inbrei locatie op het perceel
achter de voormalig gereformeerde kerk invullen. De samenwerking met de particuliere
projectontwikkelaar verloopt moeizaam.
Teun Schoemakers spreekt de voorkeur uit voor inbreiden of wijzigen van bestaande
bebouwing zoals de huurwoningen aan de Ingridstraat, Frederikstraat of Middelplaatstraat.
Als de laagbouw wordt gewijzigd in 2 lagen appartementen zou je op de schaal van
Scharendijke al snel in de behoefte kunnen voorzien.
Leen Borsje is van mening dat de gemeente een onwillige projectontwikkelaar kan dwingen
door onteigening van het perceel.
Dick de Wilde weet dat er een aantal particulieren zijn die een plan willen ontwikkelen voor
zorggeschikte woningen op of nabij het perceel van de ijsbaan.
De voorzitter concludeert dat we zo breed mogelijk moeten inzetten in ons gesprek met
partijen die over woningbouw in Scharendijke gaan en dus alle opties nastreven.
10. Stand van zaken regioschool
Kees Louwerse informeert naar de stand van zaken in de vorming van een regioschool
waarmee mogelijk de school in Scharendijke zou verdwijnen.
De voorzitter legt uit de het college van burgemeester en wethouders een rapportage heeft
geschreven die er op neerkomt dat het dossier muurvast zit. De medezeggenschapsraden
van de diverse scholen hebben een zogenaamd instemmingsrecht en geen van de raden
stemt in met de voorliggende keuzes. De voorzitter roept ouders op om de gang van zaken
goed te volgen en samen met de medezeggenschapsraad de belangen van de
schoolgaande jeugd uit Scharendijke zo goed mogelijk te behartigen.
11. Rondvraag
Op een vraag van Peter van Sante naar de korte termijnprojecten, antwoord de voorzitter dat
hard gewerkt wordt aan de realisatie van een parkeerterrein op het terrein van de voormalige
gemeentewerkplaats (achter Verjaal). Bedoeling is dat het terrein s-nachts wordt afgesloten

met een slagboom om verkeerslawaai te beperken. Verder zal binnenkort, als de
vergunningen tijdig worden verleend, begonnen worden met een nieuwe brede trap in de
Grevelingendijk die tevens kan dienen als tribune bij kleinschalige evenementen.
Kees Louwerse spreekt zijn verbazing uit over de onduidelijke verkeerssituaties op diverse
kruispunten. Dick de Wilde noemt in deze de gevaarlijke kruising Kapelleweg-Boutlaan voor
fietsers. De voorzitter weet dat de projectleider er mee bezig is. In een aantal gevallen is
sprake van een nieuwe voorrangssituatie en moeten de verkeersdeelnemers daar aan
wennen.
Karin van Sante vraagt aandacht voor de jeugd die voorheen qua leeftijd gebruik konden
maken van het JOP. Er is nergens een leuke hangplek voor ze. De voorzitter gaat bekijken
of we deze groep jongeren kunnen bereiken.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

