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Kernbezoek Hoofdplaat – 24 juni 2019  
Notulen vooroverleg dorpsraad en college B&W  
 
Aanwezig dorpsraad: 
René Verstraete (voorzitter) 
Lucien Schenkels (interim secretaris) 
Jeanette Thomaes (penningmeester) 
 
Aanwezig gemeente: 
College B&W 
Toekomst wethouder mw. Poissonnier 
Gemeentesecretaris mw. de Kievit 
Toezichthouder Rudi Cornelis 
Contactpersoon stads- en dorpsraden Ester Verweij  
 
Punten in gebracht door dorpsraad 
 

1. Stroperig afwerken van o.a. vergunningsaanvragen 
 

Toelichting dorpsraad 
Een voorbeeld is het aanvragen van een vergunning voor een festiviteit. Deze wordt pas afgegeven op 
de dag dat het feest begint terwijl de vergunning ruim op tijd is aangevraagd.  
 
Reactie gemeente  
Het betreft hier een evenement dat in 2018 heeft plaatsgevonden. Het klopt dat de aanvraag zeer tijdig 
is ingediend en dat de uiteindelijke vergunning pas vlak voor het evenement is verzonden. Dat wil niet 
zeggen dat de aanvragers tot het moment van het evenement in ongewisse waren over het al dan niet 
verlenen van de vergunning. Tussentijds is diverse malen contact geweest tussen de gemeente en de 
aanvrager(s). In deze gesprekken is van begin af aan duidelijk gemaakt dat het evenement kon doorgaan 
en men verder kon met de voorbereidingen. Hierbij de complimenten aan de vrijwilligers voor de goede 
voorbereiding en organisatie. De uiteindelijke vergunning heeft inderdaad te lang op zich laten wachten. 
Dit had deels te maken met het vertrek (pensionering) van een van de collega’s, maar anderzijds ook 
met de locatie van het af te steken vuurwerk. Hierover is vrij kort voor het evenement nog overleg 
geweest met de provincie. Pas nadat hierover duidelijkheid was, is de vergunning verstuurd. Het is 
geenszins gebruikelijk dat vergunningen kort voor het evenement worden verzonden.  
 
Afspraak: 
Dorpsraad ondervindt problemen met het aanvragen van de vergunning voor een klokkenstoel bij het 
oorlogsmonument. Het is een complexe aanvraag en inhoudelijk ontbreekt de kennis. Het is tot nu toe 
erg moeizaam verlopen. De burgemeester en wethouder Ploegaert geven aan dat er intern gekeken 
dient te worden naar deze aanvraag.  
Actie: Ester Verweij checkt na bij vakinhoudelijke afdeling en brengt dorpsraad op de hoogte.  
 

2. Afvalverwerking 
 
Toelichting dorpsraad 
Wat staat er te gebeuren rondom de afvalverwerking. Welke richting gaat de gemeente uit? Graag 
wensen wij enige duidelijkheid hieromtrent.   
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Reactie gemeente  
De Rijksoverheid heeft de weg ingeslagen naar een circulaire economie: hierin bestaat geen afval en 
worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In het landelijke programma ‘Van Afval Naar Grondstof – 
Huishoudelijk Afval’ (VANG-HA) zijn de doelstellingen geformuleerd. Van gemeenten wordt verwacht 
dat ze een inspanning leveren om deze doelstellingen te behalen. Daarom heeft de gemeente Sluis een 
ontwerp Grondstoffenplan 2019 – 2023 opgesteld.  
In het programma VANG-HA zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:  

- In 2020 een scheidingspercentage van 75% realiseren voor huishoudelijk afval en komen tot een 
gemiddelde hoeveelheid restafval van 100 kg per inwoner per jaar (dat is op dit moment 370 kg 
per inwoner per jaar) 

- In 2025 komen tot een gemiddelde hoeveelheid restafval van 30 kg per inwoner per jaar.  
 
Om deze doelstellingen te behalen, gaat de gemeente Sluis op een nieuwe manier huishoudelijk afval 
inzamelen. Het ontwerp Grondstoffenplan beschrijft de kaders hiervoor. De nieuwe manier van 
inzamelen is erop gericht zoveel mogelijk grondstoffen, zoals GFT, oud papier, karton, glas, plastic 
verpakkingsafval en drankenkartons gescheiden in te zamelen en daarmee de hoeveelheid restafval in 
de grijze containers aanzienlijk te verminderen. Het grondstoffenplan 2019 – 2023 is geschreven en 
gepubliceerd via officiële publicaties gemeente en krant. Het plan heeft ter inzage gelegen en inspraak 
doorlopen. Dit proces is inmiddels afgerond. Op dit moment worden de reacties bekeken en vervolgens 
wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
Afspraak: De officiële zienswijze termijn is verlopen echter geeft wethouder mw. Chris van de Vijver aan 
dat de link  naar het rapport alsnog aan de dorpsraad verstuurd zal worden en dat zij nog een reactie 
kunnen geven. De dorpsraad stelt voor dat stads- en dorpsraden over bepaalde thema’s vooraf 
geïnformeerd worden. Wethouder Chris van de Vijver is van mening dat het ook de 
verantwoordelijkheid is van de stads- en dorpsraden om publicaties op in het ZVA en website gemeente 
zelf door te nemen op belangrijke punten. Dorpsraad geeft aan dat het niet alleen gaat over het 
informeren vanuit de gemeente maar ook het creëren van draagvlak onder de inwoners.  
Actie: Ester Verweij heeft bovenstaande besproken met vakinhoudelijke ambtenaar en inmiddels het 
document verstuurd naar alle stads- en dorpsraden. De stads- en dorpsraden kunnen alsnog een reactie 
gegeven tot uiterlijk vrijdag 19-7. De reactie kan verstuurd worden aan: 
kwesterweele@gemeentesluis.nl.  
 
 

3. Energie 
 
Toelichting dorpsraad 
Dit is een vraag die ons allen de laatste tijd bezighoud. Hoe verloopt de verdere inspraak hieromtrent? 
 
Reactie gemeente  
De structuurvisie Krachtig Verbonden zal komende periode herzien worden. Deze visie bevat het 
onderdeel duurzaamheid. Deze herziening zal dus een algemene visie bevatten hoe de gemeente zich 
wil ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Hier zit ook een participatietraject aan gekoppeld. De 
planning en inhoud van dit participatietraject is nog niet vastgelegd. 
 
Het onderdeel zonneparken is losgekoppeld van Krachtig Verbonden. Het beleid voor zonneparken 
wordt op dit moment ontwikkeld. De komende tijd zal op dit dossier met belanghebbenden gesproken 
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worden. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Wel staat vast dat op de algemene 
bijeenkomst van de stads- en dorpsraden op 19 juni over het onderwerp burgerparticipatie en de 
energietransitie gesproken zal worden. De vraag die daar voor zal liggen, is hoe de stads- en dorpsraden 
betrokken willen worden bij de energietransitie en hoe zij hun rol zien in dit proces. 
 
Dorpsraad: laat de burger meedenken, blijf erover communiceren. Goede communicatie is het 
belangrijkste.  
 

4. Mobiliteit 
 
Toelichting dorpsraad: 
De veiligheid van het verkeer en bereikbaarheid is in dit dorp een groot probleem. Vooral ouderen zijn 
getroffen door het tekort aan openbaar vervoer in de weekeinden. Wat is de visie van de gemeente 
hierop?  
 
Reactie gemeente  
De ambitie is om deze visie in het proces van de herziening van Krachtig Verbonden mee te nemen. 
Tijdens de commissievergadering van 18 juni is er een informerende presentatie gehouden voor het 
onderwerp ‘alternatieve vormen van vervoer’. 
 
Advies vanuit gemeente aan dorpsraad om het bespreekbaar te blijven maken en dit ook te agenderen 
voor de algemene stads- en dorpsradenvergadering.  
 

5. Groen beheer en onkruidbestrijding 
 
Toelichting dorpsraad  
Het verwijderen van onkruid en onderhoud groen laat te wensen over. Hele stukken worden bij het 
onderhoud overgeslagen, Met Pasen was het voor de toeristen niet te doen. Er was niet gemaaid etc.  
 
Reactie gemeente  
 
Het kan kloppen dat de dorpsraad problemen heeft ervaren betreffende het maaien. Begin 2019 heeft 
de aannemer een onderbezetting van werknemers gehad op dit bestek. De aannemer heeft het nu 
redelijk op orde dus als het goed is horen deze klachten tot de verleden tijd. Indien dit niet het geval is 
dan graag een melding maken zodat wij op dat moment ook actie ondernomen kan worden. 
Wat de andere klachten rondom groenonderhoud betreft graag de locaties in kaart brengen en melden 
via MOR (melding openbare ruimte) zodat dit opgepakt kan worden. Blijf melden via MOR.  
 

6. Hulp bij brand Hoofdplaat 
 
Burgemeester koppelt terug uit een recente brand in Hoofdplaat waarbij een inwoner hulp verleend 
heeft. Met dank aan deze inwoner is de brand in de kiem gesmoord. Tegelijkertijd is het belangrijk dat 
de hulpdiensten hun werk kunnen doen op het moment dat zij arriveren en dat inwoners het dan ook 
aan hen overlaten. Dorpsraad zal dit terugkoppelen aan desbetreffende inwoner.  
 

7. Extra achtergrondinformatie  
Wethouder Ploegaert koppelt terug dat hij op 7 juni 2019 gesproken heeft met mevrouw Dieleman en 
de heer De Vuist. Zij hebben de voormalige school in Hoofdplaat momenteel voor een proefperiode in 
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gebruik (inclusief klein onderhoud). Hun intentie is er een woon-, leer- en kunstencentrum van te 
maken. De eerste ervaringen zijn positief. Zij hebben daarom in overweging deze constructie wellicht 
nog wat langer in stand te houden. Dit zou dan meer geformaliseerd moeten worden met een 
beheersovereenkomst. In het kader van het aanstaande kernbezoek Hoofdplaat is het goed deze 
ontwikkeling in beeld te hebben. 
Dorpsraad staat positief tegenover bovenstaande ontwikkeling. Ze zijn blij dat het gebouw in gebruik is.  
 
8. Opknapronde door Rudi Cornelis & dorpsraad 
Dorpsraad heeft de punten besproken met toezichthouder Rudi Cornelis en deze zijn inmiddels door 
hem uitgezet.  
 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting  
 
 
(Actie)punten thematafels inwonersavond 
 

- Kan de pilot rondom Toegang tot Zorg in Breskens ook in Hoofdplaat worden uitgezet? Inwoners 
van de kernen Breskens, Hoofplaat, Groede, Nummer Een en Schoondijke die ingeschreven 
staan bij de huisartsenpraktijk Hooge Plaate nemen automatisch deel aan deze pilot. Er zal geen 
fysieke aanwezigheid zijn van de medewerkers pilot in Hoofdplaat. Na de evaluatie van de pilot 
zal worden bekeken of deze kan worden uitgebreid naar andere huisartsenposten in de 
gemeente.  

- De info pagina van de gemeentes Terneuzen en Hulst in het ZVA is veel uitgebreider dan Sluis. 

De pagina van Sluis gaat voornamelijk over wettelijke mededelingen terwijl op de pagina’s van 

de andere gemeentes ook aandacht wordt besteedt aan wat er gebeurt in de gemeente. Zou 

hier naar gekeken kunnen worden. Afdeling communicatie gaat kijken hoe de pagina in het ZVA 

in de toekomst vormgegeven kan worden.   

- Aan de Oostlangeweg voor het klooster is er een heel stuk onkruid blijven staan. Dethon/BTL 

slaat hele stukken over. Er zal gecontroleerd worden door de gemeente en wanneer nodig zal de 

aannemer hierop gesproken worden.   

- De zitbankjes zijn erg vuil. Voor het seizoen hadden die best  eens schoongemaakt kunnen 

worden. De foto’s van de bankjes en paaltjes zijn reeds door een dorpsraad lid doorgestuurd en 

zullen door de buitendienst worden omgewisseld. 

- Inwoner wist te melden dat er al in 2014 is toegezegd dat de strook grond in de Molenweg 

gefatsoeneerd zou worden t.b.v. parkeren. Hij heeft er nooit meer iets over gehoord. Wanneer 

wordt dat netjes gemaakt? Actie: uitgezet bij vakinhoudelijk ambtenaar met vraag contact op te 

nemen met betreffende inwoner.  

- Inwoner heeft een discussie over een stuk grond dat zij al jarenlang in gebruik hebben en waar 

al jarenlang een haag omheen staat. Actie: vraag is uitgezet. Er zal rechtstreeks contact 

opgenomen worden met deze inwoonster.  

- Vraag of de twee onderborden van de bruine kernborden kunnen worden vernieuwd. De 

borden zijn wat krom waardoor de teksten er niet meer ingeschoven kunnen worden. Actie: is 

uitgezet bij vakafdeling.   
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- Vraag of er meer aandacht aan groen en bestrating besteed kan worden waaronder ook het 

snoeien van struiken op het dorpsplein. Actie: is uitgezet bij vakafdeling.   

- Inwoner sprak wethouder aan betreffende een pand in Hoofdplaat waar een bedrijf gevestigd 

zou worden. Hierover was eerder een gesprek geweest met de gemeente. Toch was deze 

aanpassing niet gelukt. Actie: is uitgezet bij vakafdeling. Wordt contact opgenomen met 

inwoner.  

 


