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Adres: Stichting Dorpsraad Scharendijke
Klaverstraat 13
4322 CG Scharendijke
Tel.: 0111 671296/ 0612939273
dorpsraadsd@zeelandnet.nl

Verslag Openbare Dorpsraadvergadering Scharendijke
Datum: dinsdag 5 november 2019
Locatie: Dorpshuis de Putmeet
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: circa 50 personen
1. Opening
Voorzitter Tanny de Rooij opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen
van Chris Jordan, Rita Geneuglijk, wethouder Jacquelien Van Burg, Teun Schoemaker,
Sandra Fonteijne en leden van de CDA-fractie van de gemeenteraad.
2. Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt onder de mededelingen toegevoegd een bijdrage van mevr. Hanneke
Hage in relatie tot het afscheid van dokter Hans Roth van huisartsenpraktijk de Waag.
3. Mededelingen
Hanneke Hage vraagt in een korte presentatie aandacht voor een inzameling van geld voor
een afscheidscadeau voor dokter Hans Roth. Op zaterdag 14 december wordt tussen 15.00
en 18.00 uur een afscheidsbijeenkomst georganiseerd in Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam.
Het is de wens van dokter Roth om te starten met een beweegtuin in Brouwerhaven en
Scharendijke. In plaats van een persoonlijk cadeau is een bijdrage voor de realisatie van de
beweegtuinen zeer welkom.
4. Notulen Dorpsraadvergadering 1april 2019 (zie website Dorpsraad)
De notulen worden onder dankzegging voor de verslaglegging ongewijzigd vastgesteld.
5. Samenstelling Dorpsraad
De dorpsraad bestaat thans uit Ineke Venneman, Martine Vlietland, Willem Dijkshoorn,
Siemco Louwerse, Alexander Jonkers, Stephanie Fennet, Chris Jordan en Rita Geneuglijk.
Rita heeft aangegeven haar functie te beëindigen vanwege gezondheidsbeperkingen. Chris
Jordan is penningmeester maar wil zijn taken graag overdragen aan een nieuw lid. Er zijn
kandidaten, het bestuur neemt contact met deze mensen op.
6. Situatie Dorpsstraat
De voorzitter spreekt treurnis uit over de gang van zaken rond “het gat van Scharendijke” in
de Dorpstraat. Na de ludieke actie in de zomer heeft Bouwbedrijf Boogert gereageerd met
een aangifte tegen de actievoerders. De voorzitter van de dorpsraad heeft op 24 oktober
ingesproken bij de gemeenteraad in het kader van behandeling van de dorpsvisie en heeft
(wederom) aandacht gevraagd voor de onacceptabele situatie. Wethouder Van Burg heeft
opdracht gekregen van de gemeenteraad om met Bouwbedrijf Boogert in gesprek te gaan.
7. Stand van zaken Dorpsvisie
De dorpsvisie is behandeld in de gemeenteraad. Er is waardering uitgesproken voor de
inhoud en wijze waarop de visie tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met inwoners

en bedrijven. Helaas is in het kader van de begroting 2020 geschoven met de uitvoering van
bepaalde projecten. De aanpak van de Dorpsstraat is daarvan de meest opvallende. De
dorpsraad heeft hier stevig bezwaar tegen gemaakt en hoopt dat tijdens de behandeling van
de begroting op 14 november 2019, er alsnog rekening wordt gehouden met een
voortvarender aanpak van de Dorpsstraat.
Jan Hersbach vraagt naar de stand van zaken rondom de Napoleonschuur. Siemco
Louwerse vertelt dat de ingediende bezwaren tegen de sloopvergunning zijn afgewezen. Een
werkgroep is thans drukdoende met het maken van een restauratie- en exploitatieplan,
daarvoor heeft het nog tot 1 december de tijd.
8. Rondvraag
Kees Venneman vraagt aandacht voor de onduidelijke situatie aan het begin van de
Rampweg. Fietsers maken daar gebruik van de rijbaan terwijl dat niet de bedoeling is en
worden daarvoor ook bekeurd. De dorpsraad zal dit onder de aandacht van de
wegbeheerder brengen.
Helma Verburg vraagt of de gemeente een straatkolk voor haar woning op de hoek
Platteweg/Dorpsstraat lager wil leggen dan nu het geval is. Ze wordt geadviseerd dit onder
de aandacht van de gemeente te brengen via het algemene servicenummer.
Peter van Sante vraagt naar de stand van zaken rond het onderzoek naar een Regioschool.
Arno de Jonge schetst de stand van zaken. Het onderzoek is recent begonnen en de
dorpsraden in de Westhoek (van Brouwershaven tot Burgh-Haamstede) worden daarbij
betrokken.
Jan Hersbach vraagt aandacht om het financieel overzicht 2018 van de dorpsraad op de site
te zetten, dat is eerder toegezegd.
9. Sluiting
Om 20.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor het
nuttigen van een drankje.

