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NOTULEN 
 
Datum : 22 maart 2016  
Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  
Aanwezig : Adrie Hendrikse – AH 

Louis de Korte - LK 
Anton Melis - AM 
Hans Minderhoud – HM (vicevoorzitter) 
Jan Minderhoud – JM (secretaris) 
Willeboord Verhulst - WV 
Ria Wilbrink - RW 
Chris Maas – CM (kernwethouder) 
Denise Nuhaan – DH (kernambtenaar) 
Diverse belangstellenden 

 

    
   Actie 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

n.v.t. 

 

3. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 

a. Bijeenkomst riolering 

21 maart was er in Herrijst een bijeenkomst betreft wateroverlast/riolering. De 

gemeente heeft een toelichting gegeven op de te nemen stappen. E.e.a wordt 

op korte termijn opgepakt, andere punten op langer termijn. 

 

4. Bespreekpunten 

a. Social Sofa 

Vrouwen voor Nu bestaan in 2017 70 jaar, daarom is het idee geopperd om een 

social sofa te plaatsen. Dit betreft een betonnen bank met mozaïektegeltjes. 

Vrouwen voor Nu willen dit zelf organiseren; echter punt van aandacht is 

beheer/onderhoud. Zij hadden idee om bank over te dragen aan gemeente, 

gemeente steekt in op burgerparticipatie. Vraag is of dorpsraad onderhoud op 

zich kan/wil nemen. Dorpsraad staat niet negatief tegenover initiatief; echter 

geen ook geen zorg dragen voor eventueel onderhoud.  

b. Dorpsvisie 

Dorpsvisie is nagenoeg afgerond, dorpsraad geeft aan dat het wenselijk is om de 

visie ter inzage voor te leggen aan gemeente, dorpsraad en bevolking. JM neemt 

dit mee in vergadering van de stuurgroep. JM 

c. Duinovergangen 

De gemeente/SSV is voornemens om de trappen in het Aardappeldal te 

verminderen, van 2 naar 1. De dorpsraad is van mening dat dit niet gewenst is; 

geld kan beter benut worden. Bijvoorbeeld de trap ter hoogte van Camping Janse. 

Dorpsraad zou nog uitgenodigd worden voor overleg, LK zal daar heen gaan. 

d. Bruggetje 

JM geeft aan dat er enkele studenten van Scalda bezig zijn met de 

werkvoorbereiding. Hebben onderzocht wat herbruikbaar is, maken tekeningen, 

voeren overleg met leverancier. Er wordt aan gewerkt. RW vraagt of er ook iets 
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gedaan kan worden aan de opritten; JM geeft aan dat er eventueel wat verbeterd 

kan worden, e.e.a. in overleg met Staatsbosbeheer.  

e. Buurtwhatsapp 

Vanuit de bewoners van de Parkweg is een vraag binnengekomen rondom 

buurtswhatsapp. Deze bewoners hebben zo’n groepsapp, maar willen ook graag 

borden bij ingang Parkweg. Gemeente heeft aangegeven niet overal borden te 

willen plaatsen, maar dat deze bijvoorbeeld bij de welkomstborden zouden kunnen 

komen. Echter die is niet van toepassing bij de Parkweg, ligt buiten deze 

welkomstborden. Dorpsraad acht betreffende borden niet nodig, schrikt dit echt 

mensen af?, welkomstborden verplaatsen is niet wenselijk. 

f. Straatwerk/kolken 

LK heeft al eerder aangegeven dat er problemen zijn met straatwerk rondom 

kolken; deze kolken staat veelal te diep. Er is toegezegd dat er contact zou worden 

opgenomen, dit is niet gebeurd; wel is aannemer opnieuw bezig geweest. 

g. Verbinding wozoco 

RW geeft aan dat er regelmatig klachten zijn vanuit bewoners wozoco betreft 

verbinding huisarts. Pad langs Grindweg voldoet, echter pad in de 

Casembrootstraat is onvoldoende. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

 DH vraagt of er een oproep moet komen voor nieuwe dorpsraadleden in de 

Veerse Krant. Dorpsraad stemt in met dit punt; DH zal kijken of er een tekst 

voorhanden is. DH 

 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

  


