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NOTULEN DORPSRAAD JAARVERGADERING 1 DECEMBER 2016 
19.30 UUR DORPSHUIS 

 
Aanwezig; 
Bewoners;           25 
Gemeente Sluis; wethouder Mevr. vd. Vijver, Rudy Cornelis, gemeentewerken/ 
                            bode 
Gastspreker;       Dhr. Sebastian Keijmel 
Dorpsraad;          Vivian, Glenn, Jeannette, Nadia, Lia, Lucien 
 
Afwezig; Marty den Dekker, DR-lid 
 
1 Opening en welkom 
Vivian heet de vergadering van harte welkom. Ze is blij dat er nog steeds mensen 
zijn die belangstelling hebben voor wat er reilt en zeilt bij de dorpsraad en wat en 
waar de dorpsraad zo al mee bezig is voor de bewoners van Hoofdplaat. 
Vivian meldt ook dat de Waterschappen hebben laten weten, dat zij in het vervolg 
ook bij een jaarvergadering aanwezig willen zijn. Helaas was men voor deze avond 
verhinderd. 
Op de agenda stond niet vermeld dat er een gastspreker zou zijn. Maar de 
gastspreker Dhr. Sebastian Keijmel had kort voor de jaarvergadering gevraagd of hij 
even het woord mocht hebben over de handtekenactie voor het behoud van een 
goed fiets/voetveerverbinding tussen Breskens en Vlissingen. 
Voor we met de jaarvergadering beginnen krijgt Dhr. Keijmel als eerste het woord. 
 
2 Gastspreker Dhr. Sebastiaan Keijmel 
Dhr. Keijmel geeft een uitgebreide uitleg over het fiets/voetveer. De twee veerboten 
staan voor de nominatie om vervangen te worden. De provincie heeft al gekeken 
waar ze de schepen willen kopen en hoe duur de aanschaf is. 
Dhr. Keijmel heeft gestudeerd aan de TU in Delft en heeft zich verdiept in de 
aanschaf van nieuwe veerboten, de techniek van de boten, de kostprijs van deze 
boten en waar men die misschien beter kan aanschaffen en hoe het milieu ook beter 
bespaard kan worden. Wil een adviserende stem in het geheel. 
Hij heeft bij de provincie, gemeentes en andere commissies hierover gesproken en 
liep hierdoor tegen onbegrip en muurtjes op. 
De dorpsraad van Breskens heeft dit probleem ook opgepakt, samen met 
initiatiefnemer Dhr. Lucien vd. Broecke is er een handtekenactie gestart om een 
raadgevend referendum af te dwingen bij  de 2e kamer verkiezing op 15 maart 2017. 
Men heeft dan 7000 handtekeningen nodig om dit referendum te kunnen afdwingen. 
De dorpsraden zijn op de laatste algemene dorpsradenvergadering gevraagd hier 
aan mee te werken en handtekeningen te verzamelen voor dit project. Er zouden 
veerboten aangeschaft kunnen worden waar ook weer auto’s op mee kunnen varen, 
maar ook tractoren en vrachtauto’s. 
Verwacht wordt dat de boten in 2019 vervangen moeten worden. 
De kostprijs is inclusief de aanpassingen aan het Veerplein. Is het in het belang van 
de bewoners of voor de toeristen? Het is in het belang als eerste voor de bewoners 
en Zeeuws – Vlaanderen. Prijskaartje kan het zelfde worden als van de tunnel.  
Info; www.debootmoetblijven.nl  
 
 

http://www.debootmoetblijven.nl/
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Vervolg notulen dorpsraad jaarvergadering 1 december 2016 
 
3 Dorpsraad terugblik 2015 – 2016 

- Dorpsraad jaarvergadering 2015 
- Kerstfair 2015 in Dorpshuis wegens misverstand data niet georganiseerd door 

EVC 
2016 is de kerstfair op 17 december 2016 in het dorpshuis 

- 4e Nieuwjaarsreceptie en concert OBK in ons dorpshuis op 17 januari 2016, 
een mooi concert en een gezellige drukke Nieuwjaars receptie.  

- Marian kreeg een Krabbe uitgereikt door de voorzitter van de dorpsraad ,nl 
Vivian, omdat ze na 33 jaar ging stoppen met het werk voor de  redactie van 
het dorpskrantje. Voor haar inzet hiervoor kreeg ze een Krabbe van verdienste 
opgespeld. 

- Tevens was er ook een expositie van Peter Verdurmen met foto’s uit 
Hoofdplaat 2015 – 2016. Hier wordt een boekje voor samengesteld.  
Kosten; € 24,95. Het valt duurder uit als was voorzien. 

- Dhr. Johnny van Voren organiseert in de loop van het jaar tentoonstellingen 
van verschillende kunstenaars. Zij stellen hun werk belangeloos ter 
beschikking. 

- Huisartsen; openingstijden;  
Dr. M. Peeters heeft spreekuur van 14.30 uur tot 15.00 uur op maandag en 
vrijdag in het dorpshuis 
Dr N.van der Maas heeft spreekuur van 14.30 uur tot 15.00uur op woensdag 
in het dorpshuis 
De medicijnverstrekking in Hoofdplaat is op maandag en vrijdag. 
Van 15.30 uur tot 16.00 uur kunnen de medicijnen opgehaald worden in het 
dorpshuis. Men kan ook zelf de medicijnen ophalen in IJzendijke, in de praktijk 
van Dr. vd. Maas. 

- Op 30 januari 2016 vond er weer een groot darttoernooi plaats in het 
dorpshuis, waaraan iedereen kon deelnemen. 

- Wie zijn de gebruikers van het dorpshuis: 
De Senioren, oftewel de 50+ soos, Toneelgroep Tekst kwijt, Muziekvereniging 
OBK, Clubwerk, Joveho, Mensendieck, RK-kerk, EVC, Dartclub, duurzaam 
Sluis, dorpsraad, 1 novembermars, 4 mei, Privéfeesten, stemlokaal, 
huisartsen, bibliotheek, tentoonstellingen, bijenvereniging. 

- Gebruik dorpshuis; 
Dorpsraad moet gebruik voor feest in het dorpshuis minimaal 14 dagen van te 
voren melden bij de gemeente, zodat gemeente politie ook tijdig in kan 
inlichten. 
Voor het podium worden nog steeds vrijwilligers gevraagd om dit te 
onderhouden. Momenteel wordt dit door Thuur en de toneelvereniging 
gedaan. Maar extra hulp is zeer welkom 
Verder vinden er vergaderingen en activiteiten plaats van de dorpsraad en zijn 
er kerkdiensten volgens schema, iedere 1e zaterdag van de maand.  
De verkiezingen vonden plaats op 6 april 2016, het dorpshuis is dan in gebruik 
als stemlokaal. 
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Vervolg terugblik 

- Project Schone Schelde; 
Deze vond plaats op 12 maart 2016. Vrijwilligers, waaronder ook 
burgemeester Annemiek Jetten en wethouder Albert de Bruin hebben het 
strand, de dijk en schorre vrij gemaakt van afval. En er lag heel veel afval. Na 
dat harde werken stond er soep en broodjes klaar voor iedereen. En die 
smaakten zeker wel bij iedereen. 

- Activiteiten DR; 
De subsidieregeling gaat op zijn kop. Vast bedrag blijft, daarnaast moeten 
lossen plannen apart ingediend worden. 
De Rabobank Clubkascampagne; daar schrijven wij ons ook voor in. Leden 
van de Rabobank kunnen dan stemmen op 3 verenigingen. Er wordt dan  
€ 60.000,-- verdeelt onder alle verenigingen die aangemeld zijn. De 
hoeveelheid stemmen voor een vereniging bepaald het bedrag wat men krijgt. 
De bibliotheek wordt geregeld nagekeken, opgeruimd wat oud en vies is. Alles 
op alfabet van de achternaam van de schrijvers gezet. Dit wordt gedaan door 
Marian van Meegen en dorpsraadlid Lia. 

- Diverse bijeenkomsten betreffende het openbaar vervoer. 
- Bijeenkomst over de verkeershinder Kersenlaan/ Schoolstraat/ Julianastraat 

met bewoners en gemeente en dorpsraad 
- Algemene dorpsradenvergaderingen; OV, convenant, bruine borden, 

breedband, centrale website: dorpsraden@dorpen-wzv.nl  
- 6 april stemlokaal in het dorpshuis; referendum associatieovereenkomst EU 

en Oekraïne. 
- In april vonden de toneeluitvoering plaats, die weer hilarisch waren en druk 

bezocht zijn. 
Toneel heeft zijn oefenavonden iedere dinsdagavond en vanaf 2017 iedere 
dins- en donderdag t/m de voorstelling 
Uitvoering toneel; vrijdag 17 en 24 maart en zaterdag 18 en 25 maart, maar 
daar krijgt u ook nog bericht van. 
Er zijn vrijwilligers gevonden voor opbouw van het podium e.d. 

- Het bord Ommetje is kapot na een maaibeurt dijk. Dit wordt weer vernieuwd. 
- Een koninklijk onderscheiding werd uitgereikt aan Jilly van den Ameele op 26 

april 2016 in de burgerzaal van het gemeentehuis in Terneuzen om 11.45uur. 
de dorpsraad heeft hier ook aan mee gewerkt daar Jilly ook jaren in de DR 
van Hoofdplaat heeft gezeten. 

- Koningsdag is gevierd op het dorpsplein, georganiseerd door EVC en Joveho, 
een gezellige boel was het. 

- Dodenherdenking 4 mei. Ook weer druk bezocht. 
- Enkele leden van de DR hebben op 10 juni 2016 een bezoek gebracht aan de 

2e kamer. Bram Basting en Joyce Vermue organiseerde deze reis. Onderwerp 
wat bijgewoond is; Initiatiefnota Grace Tanamal op gebied van buurtrechten. 

- Met de kermis werd er weer volop gekrulbold. Ook was er een wedstrijd de 
beste taartenbakker van Hoofdplaat. 
Kermis comité en Halloween worden ondersteund door DR-aanvraag subsidie 
van de gemeente Sluis. 

- Halloween was weer een geweldige happening met heel veel griezelige 
vrijwilligers en kinderen. Goed geslaagd. 

mailto:dorpsraden@dorpen-wzv.nl
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Vervolg terugblik DR 
 

- Strandactie; 
Diverse gesprekken hebben al plaats gevonden op de gemeente met de DR. 
VVD dient voorstel in. Geregeld staan er krantenberichten in de PZC. Er 
worden reacties gegeven op de strandnotitie. Er vindt overleg plaats met 
heidemaatschappij en sponsors. 
In 2017 wordt gestart met het opschonen. De vergunningen worden nu 
aangevraagd. Hopelijk hebben we zomer 2017 een mooi schoon strand. Marty 
den Dekker is de persoon in de DR die dit allemaal voor elkaar probeert te 
krijgen voor Hoofdplaat. Hij heeft hele plannen en tekeningen uitgewerkt 
hiervoor. 

- Juli zijn er een nieuw plafond en nieuwe verlichting aangelegd in de grote zaal 
van het dorpshuis. De verlichting in de kleine zaal is ook verbeterd. 

- OBK gaf een concert in Village Scaldia op 16 juli 2016, er waren aardig wat 
bezoekers. 

- De Roal Benti 28 augustus 2016. De wandelaars van deze club houden hun 
rustpauze ieder jaar in het dorpshuis, daarna vervolgen ze weer hun 
wandeltocht.. 

- De 43e novembermars/ 72e herdenking vond weer plaats. Er waren 2873 
lopers gestart.  

- 22 november vond het inloopspreekuur plaats vooraf gaande aan de 
jaarvergadering. Maar Hoofdplaat had geen problemen want er is niemand op 
het spreekuur zowel ’s middags als ’s avonds geweest. 

- Op www.hartveiligwonen.nl kan iedereen zich aanmelden. De AED wordt goed 
onderhouden. 

- Geregeld vindt er overleg plaats over wanneer de schaapsherder weer in ons 
dorpsbos aanwezig is. Dit is ook te lezen op de website van Hoofdplaat. 
Gelieve u hond aan de lijn te houden. 

- Reparaties vinden geregeld plaats. De lampen zijn vervangen, kozijn 
damestoilet is afgewerkt, kozijn keuken en gang, nieuwe keu’s, deur 
invalidetoilet hersteld. Er is een kopieerapparaat in de gang gekomen van het 
dorpshuis.  Kosten; € 0.10 per kopie en zelf papier meebrengen. 

- Joveho . begeleider vanuit  de gemeente is Cecile Aernoudts. Begeleider in 
Hoofdplaat is Paul Cornelis. Het huidige bestuur is Tim Wieme en Daphne 
Velde. 

- Op 2 juli en 15 november 2016 vonden de vergaderingen met alle dorpsraden 
en gemeente plaats 

- Er zijn nieuwe speeltoestellen op de speelplekken Spuikom en 
Muijssenbergstraat. 

- Er draait een proef van Greennet. 
- Het convenant voor dorpsraden is een lange slepende kwestie om die weer 

voor iedere dorpsraad en voor de gemeente goed te krijgen. 
- DR lid Glenn Priester zit in de klankbordgroep Ledeltheater. 
- En op 7 december vindt ook de 2e woning verordening plaats. Later in 

november kan men nog spreekrecht vragen tijdens de gemeentevergadering 
hierover. 

- Verpauperde gebouwen; in de Julianastraat wordt deze afgebroken. 

http://www.hartveiligwonen.nl/
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Vervolg terugblik DR 

- De Sintintocht was weer in november 2016. Iedereen was weer blij dat hij  met 
al zijn Pieten Hoofdplaat weer met een bezoek vereerde. 

- Waar is de DR nog mee bezig? 
Nieuwjaarsreceptie 2017 op 15 januari, met een concert van OBK, het 
oorlogsgraf RK kerkhof, buitenlands mensen in het dorp, openbaar vervoer, 
zorg, beeld Gielliet is in Axel geweest voor tentoonstelling, verkeer in 
Hoofdplaat, bruine borden 

-  Aangeschaft zijn nieuwe vaandels en nieuwe krabben. 
- Huur dorpshuis; 

Grote zaal; € 60,-- per dagdeel, een dagdeel is ochtend/ middag of avond, 
grote zaal per uur:€ 15, --, Kleine zaal kost per uur;€ 10,-- 

 
4 Pauze 
 
5 Financiën en kascontrole 
Kascontrole is dit jaar gedaan door Hannie Blaakman en Wilma Saaman. 
Zij hebben deze goedgekeurd. 
Bij de vraag wie volgend jaar de kascontrole wilde doen, kwam geen aanmelding. 
Dus met goedkeuring van de vergadering willen Hannie Blaakman en Wilma Saaman 
het nog een jaar doen. 
Vivian geeft uitleg over het financieel jaaroverzicht, deze lag ook ter inzage op de 
tafel. Er zijn hierover geen dringende vragen gesteld. 
 
6 Samenstelling dorpsraad 
Voorzitter;        Vivian de Koster 
Vice voorzitter; Lia Brekelmans 
Secretaresse;   Lia Brekelmans 
Lid;                   Glenn Priester 
Lid;                   Nadia vanParys 
Lid;                   Marty den Dekker 
Lid;                   Lucien Schenkels 
Glenn Priester is dit jaar aftredend en herkiesbaar. De vergadering vindt dit goed en 
Glenn blijft dus lid. 
We mogen ook een nieuw lid verwelkomen nl; Lucien Schenkels 
 
7 Rondvraag 
Dhr. Hannie Blaakman 
Vraagt waarom er geen microfoon gebruikt wordt. Het was achter in de zaal niet altijd 
duidelijk te horen. 
A; het systeem is nog niet geschikt voor aansluiting van een microfoon. Er wordt naar 
gekeken en aan gewerkt. 
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Vervolg rondvraag 
Adri Voogd; 
Vraagt aan de voorzitter of het nieuw dorpsraadslid zich even mag voorstellen aan 
de vergadering. 
Dhr. Lucien Schenkels stelt zich aan de vergadering voor. Legt uit wat hij zoal 
gedaan heeft en waarom hij in de dorpsraad zitting wil nemen. Het antwoord was 
naar ieders tevredenheid 
Tevens maakt Lucien bekend vrijwilliger te zijn geworden van de buurtbus, als 
chauffeur. Vindt het ook raar dat er geen bus op zaterdag rijdt hier door het dorp. 
 
Ies Jacobs; 
Vraagt hoe het met de energiekosten is vergaan sinds de zonnepanelen. Leveren ze 
toch goed op? 
A; de energiekosten zijn lager geworden. De panelen leveren dus goed werk. Ook 
vragen we sinds kort de BTW terug van de energiebelasting en dat levert per jaar 
ook  weer € 390,-- terug aan de dorpsraad. 
 
Wilma Saaman; 
Vraagt waar de fietsenstallingen bij de dijk zijn gebleven. Ze zijn weg. 
A; het Waterschap heeft ze laten verzetten naar de Spuikom. Alleen het bord moet 
nog verzet worden. Hannie Blaakman gaat dit doen. 
 
Marie Louise Steyart; 
Vraagt of we geen bladkorven kunnen zetten, zodat mensen hun blad voor de deur 
op kunnen vegen en naar de bladkorven kunnen brengen. Het gebeurt in meerdere 
dorpen. Momenteel is er veel bladval en er wordt niet overal geveegd door de 
bezemwagen van de gemeente. 
A; gaat iemand die veegt zijn blad wegbrengen en de korven vullen. En wat dan als 
ze vol zijn? Nee, er komen geen bladkorven. Men weet zeker dat de mensen daar 
geen gebruik van gaan maken. 
 
Suus Scherbeijn; 
Vraagt of er weer een bijeenkomst kan komen met de besturen van alle verenigingen 
van Hoofdplaat. 
A; ja, dit gaan we weer plannen in 2017 
Komt er nog dubbel glas in de keuken? 
A; dat staat ook gepland voor 2017 
 
Frank Verdonck; 
Vraagt of de verwarming niet beter te regelen is als aan of uit. Het wordt namelijk 
ontzettend warm in de zaal als hij aanstaat. 
A; we laten het nog eens nakijken. Er is geen thermostaat in de zaal, vanwege dat 
deze steeds kapot gemaakt werd. Bij binnenkomst bv. Op 21 graden en als men weg 
gaat terug naar 19 graden zetten, dan is de overgang niet zo groot., misschien is een 
slimme regelaar iets. We vragen het na. 
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Vervolg rondvraag 
Lia Brekelmans; 
Vraagt aan Wethouder Mevr. vd. Vijver of er al iets gedaan is met het 
verkeersonderzoek in Hoofdplaat en wat er aan gedaan gaat worden om de snelheid 
er uit te krijgen op de doorgaande weg in Hoofdplaat. 
A; volgens het onderzoek en de auto/vrachtautotellingen blijkt dat er geen probleem 
is , maar men ervaart het als een groot probleem. In St.Kruis is ook al van alles 
geprobeerd, net als in Hoofdplaat, maar menig bewoner moet zijn hand ook in eigen 
boezem steken als het gaat om snelheid in het dorp. 
Binnenkort hoopt mevr. vd. Vijver contact te hebben met de politie om te vragen of er 
een bord, verboden voor vrachtverkeer, een mogelijkheid is. Dit bord kan niet bij 
Biervliet al gezet worden. 
Verder is er weinig geld om iets groots te doen in Hoofdplaat. 
 
Wilma Saaman; 
Vraagt of er geen vrachtauto’s op de foto gezet kunnen worden op het kruispunt, dan 
kun je de bedrijven misschien aanspreken. 
A; bedrijven  zijn al eens aangesproken, maar ws zijn de Tom-Tom’s ook nog niet 
aangepast en wijzen ze de rondweg nog niet aan naar Breskens en veel 
buitenlandse chauffeurs volgen de route dan via Hoofdplaat. 
 
Jan Peeters; 
Vraagt of er iets aan de bestrating in de Past. vd. Muijzenbergstraat gedaan kan 
worden. Als je geen rugklachten hebt dan krijg je ze wel, zo slecht ligt de weg. 
A; dhr. Rudi Cornelis kijkt het na. 
 
Lia Brekelmans; 
Vraagt aan de vergadering of er animo is voor het 240-jarig bestaan van Hoofdplaat 
in 2018 en wie wil dit gaan organiseren. 
Het bleef muisstil 
A; misschien moeten we begin 2017 een avond beleggen met de bewoners van 
Hoofdplaat en kijken of daar iets uitkomt. We zullen kijken wanneer we dit kunnen 
plannen. 
 
Wilma Christiaansen ; 
Is na 9 jaar terug op het dorp en voelt zich al weer helemaal thuis. 
 
8 Sluiting 
Nadat alle vragen zijn beantwoord sluit Vivian de vergadering. Bedankt iedereen voor 
hun komst. De dames van de koffie worden bedankt. Ook de Regiobank de Hullu en 
Cornelis wordt bedankt voor al het kopieerwerk afgelopen jaar, wat toch steeds door 
hun vrijblijvend gedaan wordt en waar de DR erg blij mee is. 
Toen was het tijd voor een drankje en om nog wat gezellig na te praten. 
 


