Verslag ledenvergadering St. Dorpsraad, 14 november 2019.

Aanwezig: Stephanie Hollestelle, Lia Brekelmans, Hannie Blaakman, Marjan Voogdt, Vivian de Koster,
Johnny van Voren, Ad de Koster, Wilma Haarlaar, Ad de Koster jr., Eddy Steijaert, Wilma Saaman,
Marius Rijckaert, Suzie Scherbeijn, Tonny Mollet, Lies Willemsen, Philip Thomaes, Ies Jacobse, Marcel
Maes, Roxanne Cornelis, Frank Wieme, Karina Pielaat.
Namens de Gemeente Sluis: Mariëlle Zijl, Marianne Poissenier-Dekker, Ester Verweij, Rudi Cornelis.
Namens de Dorpsraad: René Verstraete, Glenn Priester, Lucien Schenkels, Jeannette Thomaes.

De voorzitter, René, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
We hebben nieuwe gezichten bij de delegatie van de gemeente en deze doen een voorstelrondje.
Marianne Poissenier-Dekker is wethouder die o.a. in de portefeuille de Stads- en Dorpsraden heeft
zitten. Wat nu erg aan de orde is, is Burgerparticipatie. Ze zijn bezig om dit vorm te geven. In
september zijn de kaders vastgesteld en deze gaat in december naar de raad. Ook zijn er
werkgroepen aangesteld. 20 November is er in het Mauritshof een bijeenkomst hierover: Burger aan
Zet. Deze avond staan 3 thema’s centraal: Burgerinitiatieven, Meedenken en Meedoen. Ze nodigt
iedereen hiervoor uit.
Ze heeft ook nog een aantal mededelingen:




Aanpak riool en straatinrichting van Molenweg staat op de planning voor volgende jaar.
Bladval: is momenteel erg veel en ZRD komt maar eens in de 11 dagen. Bij overlast zal de
Cuellenaere worden ingeschakeld.
Kon. Julianstraat bij de inkom zal worden aangepakt. Betreft veiligheid fietspaden.

Ester Verweij: Is contactpersoon voor alle dorpskernen. Doet mee in de Projecten Burgerparticipatie
en Leefbaarheid.
Mariëlle Zijl: Opbouwwerker van 5 kernen, waaronder Hoofdplaat. Houdt zich bezig met Porthos en
Sociaal Domein(alles wat mensen in hun direct bestaan raakt) en Leefbaarheid.( wat wil je en wat kan
de gemeente daarin betekenen) B.v. met invoeren van inloopspreekuur van de gemeente in het
dorpshuis.
Hierna neemt de voorzitter het weer over.
Het grondstoffenplan: Eind oktober zou hier iets over bekend worden maar de commissie heeft dit
verschoven naar begon 2020. We blijven het volgen en u op de hoogte houden. Dit valt onder
Wethouder de Feijter.
Energietransitie: Houdt in kort in dat we zo snel mogelijk van het aardgas af moeten naar duurzame
energie b.v. warmtepompen. Glenn doet hier verslag over. De omschakeling heeft nog veel voeten in
de aarde en de gevolgen zijn nu nog niet inzichtelijk voor veel mensen. Je kunt informatie opvragen
bij Duurzaam Bouwloket voor onafhankelijk advies per individu, project of dorp. De vraag die hij
vanuit het dorp gesteld heeft is: Welke opbrengst energie hebben wij nodig voor ons dorp? Hoe
komen we eraan? En kunnen we dit als dorp opbrengen? Hij blijft dit op de voet voor ons volgen.
Ies vraagt of we van het gas af moeten en of hier draagvlak voor is. Dat we van het gas af moeten is
een politieke beslissing en draagvlak is er – nog - niet.

Lucien, onze dorpshuisbeheerder, praat ons bij over het dorpshuis. Er is veel veranderd in het
dorpshuis. Alles heeft een nieuw kleurtje, nieuwe gordijnen. De contacten met Bayram zijn goed.
De plannen voor eerste kwartaal 2020 zijn: Voordeur/toegang en toilet worden rolstoel toegankelijk
gemaakt. De doktersruimte krijgt een verlaagd plafond. Hierdoor is er geen geluidsoverdracht meer
in de kleine zaal en kunnen de patiënten wachten in de kleine warme zaal. Dit gaat aankomende
week gebeuren waardoor ma en wo de dokter geen spreekuur zal houden. Verder wil het dorpshuis
meer voor de kinderen en de middengroep gaan doen. Ook het terrein aan de voorkant gaat
opgeknapt worden. De zoldercapaciteit gaat uitgebreid worden. En er komt een beheerderscontract.
Deze is vandaag ondertekend door de voorzitter en burgemeester.
Marius vraagt of er een invalide parkeerplaats gemaakt kan worden op het schoolplein? Dit is
aangevraagd. Grote probleem is de bushalte ervoor. Die zou verplaatst moeten worden voordat er
en parkeerplaats gerealiseerd kan worden. Marius oppert dan een invalideparkeerplaats vlakbij het
dorpshuis in de straat. Dit wordt meegenomen.
De terugblik door René,
-Nov: Tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van Vivian de Koster (voorzitter) en Lia
Brekelmans (secretariaat)
-Dec: Kerstfair
-Jan: Nieuwjaarsreceptie. Start met nieuwsbrief vanuit de Dorpsraad.
-Feb: Zvkk meetings (Zeeuwse vereniging kleine kernen), New Babylon, Brainstorm sessie gemeente
Sluis inzake Toerisme. Hoe zien we dit hier in Hoofdplaat?
-Mrt: Schone Schelde. Lucien meldt dat er set grijpers en hesjes voor de bevolking in het dorpshuis
staan om dit ook op andere dagen te doen.
-Apr: VSB fonds voor subsidiewerving. Hierdoor kwamen we erachter dat we een zeer verouderde
beheerdersovereenkomst hadden en dus gen subsidie konden aanvragen. We willen dit o.a. gaan
doen voor een nieuwe beamer en scherm en de vloer van het JOVEHO. Dreiging van vervanging van
de windmolens door hogere molens. Dit is gelukkig van de baan. Vlaggenactie. Eddy merkt op dat de
eerste authentieke vlaggen lichtblauw waren.
-Mei: Dodenherdenking en Bevrijdingslunch.
-Juni: Fifa-toernooi. Was heel leuk maar beetje onhandig tijdstip en krijgt een vervolg. Kern bezoek
van B & W.
-Juli: Zeeuws Landschap gaat rooien in de inlaag. Vergunning ligt bij de gemeente. We willen hier de
jeugd bij betrekken. Dit zal wrss volgend jaar gaan plaatsvinden.
-Aug: Project Burger aan zet start. We hebben deelgenomen aan de Vrijheidsboulevard in Terneuzen
met een eigen container.
-Sept: Bijeenkomst Samen Ouder. Voorbereiding tentoonstelling Switchback. Ook het promoten van
deze tentoonstelling in gang gezet.
-Okt: Onthulling Liberationbank en eerste kunstwerk langs de Knokkemars en de huldiging van Tuur.
Receptie en opening tentoonstelling. Mosselfeest en Bevrijdingsfeest.
-Nov: Halloween. Speurtocht jeugd in teken van Switchback.
Wat nog loopt/is gepasseerd:
*Calamiteitenweg: Alle instanties zijn aangeschreven. Overleg of na onderhoudsstop DOW de weg
weer dicht kan.
*Inloopspreekuur: Elke eerste maandag van de maand, behalve jan 2020. Van 19.00 – 20.00 uur.
*Kunstexposities: In het dorpshuis doorlopend van andere kunstenaars.
*Glasschade Abri: De dader ligt ….. Dorpsraad draait voor de kosten op.
*Meerjarenovereenkomst afgesloten met de gemeente voor onderhoud strand.

*Vandalisme in het dorp: Hoe kunnen we dit aanpakken.
*Parkeren Spuikom: Er komen nieuwe, duidelijkere borden wie waar mag parkeren.
*Klokkenstoel Monument: Vergunning Waterschap rond. Vergunning van gemeente is onderweg en
dan kunnen we van start.
Financiën: Marie-Louise en Marius hebben 8 november kascontrole gedaan en die is goed bevonden.
Volgend jaar doen ze het graag nog eens. Alvast bedankt daarvoor. Jeannette geeft een kleine
toelichting op het overzicht. Ies vraagt of er in al die jaren al eens een verhoging van de subsidie is
geweest door de gemeente? Dit omdat alle kosten hoger worden. Er is overleg geweest hierover en
we mogen een nieuwe begroting insturen om een verhoging van 1000 euro per jaar te gaan krijgen.
Afscheid Lucien: Lucien neemt na 3 jaar afscheid van ons. We bedanken hem hartelijk voor zijn inzet
met een bon en bloementje voor Myriam.
We zijn dan nog maar met zijn 3. Dringende oproep voor nieuwe leden want als we volgend jaar nog
met 3 zijn, zijn we genoodzaakt de stekker eruit te trekken. Ies houdt nog een pleidooi om evt.
mensen warm te maken. Stephanie Hollestelle wil graag een paar keer meedraaien om te kijken of
het haar iets lijkt. Ze is van harte welkom.
Rondvraag:
Glenn: Doet de mededeling dat er a.s. za 23 november een bijeenkomst is van het
plattelandsparlement in Venhorst. Deze gaat uit van de Stichting Kleinen Kernen. Aanmelden voor 19
november.
Lia : Vraagt aan de wethouder de wegversmalling bij de Kon. Julianaweg opnieuw op te pakken.
Wethouder antwoordt dat de fietspaden bij de inkom van deze straat worden aangepakt i.v.m. de
veiligheid.
Wilma H: Kunnen we de vrachtwagens weren die door Hoofdplaat komen en er niets te zoeken
hebben. Dat zal moeilijk gaan. Het gaat om de vrachtwagens uit het buitenland komen en in Breskens
moeten zijn die wrss op de Tom Tom rijden en door door Hoofdplaat te rijden de kortste route
kiezen.
Wilma H: Komt of is er al een programma van de nieuwjaarsreceptie bekend? Die komt in december
Ad senior: Stelt voor om voor de invalideparkeerplaats de muurtjes een stukje weg te halen en er een
paaltje met slot te zetten. De muurtjes zijn het probleem niet de bushalte wel.
Eddy: Wil graag dat er iets gedaan wordt aan de verkeersveiligheid Delta- en Eurostraat naar de
doorgaande d.m.v. een stopbord te plaatsen. Er gaat contact opgenomen worden met de gemeente.
Ies: Vraagt zich af of er maatregelen zijn in de gemeente om verkrotting tegen te gaan. Hij doelt dan
op het pand op de hoek van Meester Willem Schorrerstraat-Havenstraat. Zolang er geen gevaar is
voor de volksgezondheid is de slechte staat van de woning het probleem van de eigenaar en kan de
gemeente niets betekenen.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar komst.

