JAARVERSLAG 2008 VAN DE DORPSRAAD ZOUTELANDE
De belangstelling voor de dorpsraadvergaderingen is, evenals in voorgaande
jaren, goed te noemen. In 2008 bedroeg het gemiddelde aanwezigen ca. 60
inwoners.
Samenstelling van de dorpsraad is als volgt:
Voorzitter
Jeannette Marcusse
Secretaris
Marianne Pauli
Penningmeester:
Freek Verrips
Leden:
Jan den Herder (2e Secr), Jan Koppejan, Ans Landzaat,
Het jaar 2008 stond wederom voornamelijk in het teken van de innovatie van
Zoutelande, incl. de Dijkversterking.
De plannen die daarvoor in ontwikkeling waren of nog zijn, werden gepresenteerd
door de Gemeente Veere, de projectontwikkelaars en Rijkswaterstaat
Vergaderingen:
De dorpsraad heeft 3 openbare vergaderingen belegd in 2008.
De data en de onderwerpen waren als volgt:
22 januari

:
:
:
:
:

Voortgang project Bosweg (Gemeente)
Speeltoestellen (Gemeente)
Info De Tienden II (Gemeente)
Catharinakerk (J. Louws)
Nieuwjaarsborrel (Dorpsraad en Gemeente)

03 juli

: Voorlichting door Project Zeeweringen van Rijkswaterstaat
betreft de dijkversterking.

-218 november

: De Tienden II door Gemeente Veere

De 6 informele bijeenkomsten van de dorpsraad vonden voornamelijk plaats
voorafgaande aan de openbare vergaderingen.
Contacten met de Gemeente over de volgende onderwerpen:
Tienden II
Plaatsing skatebaan
Parkeerbeleid
Langstraatplein
Opschoondag
Overleg met commissies en belangengroepen:
Dit bestond uit diverse bijeenkomsten met vertegenwoordiging van de
dorpsraad, zoals:
• Raadsvergaderingen en commissies Ruimtelijke Ordening,
Maatschappelijke Ontwikkeling, Financieel Beleid.
• De Kwaliteitskring
• Regionale Adviesgroep Zwakke Schakels
• Voorzittersoverleg
• Ontwerplab “Krimp”
• Rijkswaterstaat
• Jeugdraad Veere
• Gebiedsvisie Houtenburg
• Landschapsvisie Veere
Door de Dorpsraad genomen initiatieven:
Het realiseren van het skate-element, het wip-element en het bankje in het
nieuw aangelegde bos.
Projecten en onderwerpen die de aandacht (blijven) vragen in 2009:
• Dijkversterking
• Herinrichting Langstraat
• Plannen Tienden II
• Dorpsschouw Zoutelande
• Overige plannen Zoutelande
• Verfraaiing van de dijk d.m.v. plaatsing van een oriëntatietafel, waarvoor
de dorpsraad haar budget voor 2009 beschikbaar wil stellen.

-3Ter afsluiting:
Het overleg met de Gemeente Veere kenmerkte zich wederom door een goede
sfeer en wederzijds begrip van bepaalde standpunten.
Ook in 2009 zal de Dorpsraad Zoutelande zich zo goed mogelijk blijven inzetten
voor haar inwoners met als doel “EEN FIJNE EN VOORAL VEILIGE
WOONOMGEVING”.

