
 

1 
Verslag openbare najaarsvergadering dorpsraad Renesse – 10 november 2015 

 

Verslag openbare najaarsvergadering dorpsraad Renesse – 10 november 2015 

 

Voorzitter heet aanwezigen welkom. Betrokkenheid bij dorp en dorpsraad blijkt uit groot aantal 

aanwezigen (ongeveer 85).  

Trots op de levendigheid en alle activiteiten van het dorpshuis wordt geuit met een warm applaus 

voor Janet Leeuwe als beheerder van het dorpshuis. 

 

Mededelingen 

1. Realisatie van de Vlindertuin, waarvoor de 

plannen klaarliggen, kan niet in 2015 

plaatvinden door rioleringsproblemen 

aldaar. Uitvoering wordt daarom 

doorgeschoven naar 2016. 

2. De bloembakken aan de Stoofweg zijn 

mooi uitgevoerd, onderhouden. Er zijn 

nergens vernielingen aangericht. 

3. Voor ruiterpaden is € 175.000,- 

uitgetrokken t.b.v. verbetering, 

onderhoud en met name een goed 

sluitend netwerk buiten de kern om. 

Miscommunicatie tussen een aantal 

partijen heeft tot vertraging geleid, doch 

in januari 2016 zal het eerste plan daartoe 

worden voorgelegd. Overigens mogen 

paarden wel over de openbare weg. 

4. De Afdeling Groenonderhoud van de 

gemeente heeft 2 bladverzamelbakken 

geplaatst: op de Zeeaster- en de 

Zeedistelweg. Ook St. Renesse heeft er 2 

geplaatst: regio Oosterban. 

5. Het bouwhek bij de begraafplaats wordt 

vervangen door een definitief en goed 

ogend hek met begroeiing.  

6. Het (verwaarloosde) groen van de 

begraafplaats heeft de aandacht van de 

gemeente. 

7. Er wordt behoorlijk gewerkt aan de 1e 

indruk en uitstraling van het dorp – denk 

aan de zeehonden op de rotondes. 

8. Er wordt aangestuurd door dorpsraad 

voor plaatsing van zeehond bij kruising 

Laone en Rampweg. 

9. Dorpsraad Renesse heeft bijeenkomst 

voor alle dorpsraden op Schouwen-

Duiveland op 23 september jl.  

georganiseerd. Hier werd onder meer 

stilgestaan bij de behoefte aan 

deskundigheidsbevordering van de 

bestuursleden.  

10. Vrijwilligers voor het organiseren van 

de decemberfeesten worden gezocht! 

Belangstellenden kunnen zich 

opgeven bij Han van Sighem. 

11. Informatie van uit dorpsraad wordt op 

www.dorpsraadrenesse.nl gezet. 

Dorpsraad spant zich in om deze 

actueel te houden. Info ook te volgen 

op facebook dorpsraad. 

12. Dorpsraad heeft B&W laten weten 

tegen strandhuisjes te zijn. Dit gevoed 

door de vele geluiden van zorgen 

hierover. Dorpsraad is een stichting 

met brede achterban. 2 x p.j. is er een 

algemene vergadering. In de 

tussentijd handelt de dorpsraad en 

worden beslissingen genomen 

waarover achteraf verantwoording 

wordt afgelegd. 

13. Over de strandhuisjes blijken 

aanwezigen een unaniem – m.u.v. één 

persoon – standpunt te hebben, nl. 

tègen. Zie ‘inzet’. 

 

 

 

 

http://www.dorpsraadrenesse.nl/
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Thuis in de Kern – hier Thuis in Renesse 
Project Thuis in de kern wordt gecoördineerd op Schouwen-Duiveland door SMWO (Stichting 

Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio). Dorpsraad ontving subsidie van de gemeente 

na ondertekening van convenant hiervoor. Alle dorpskernen voeren inmiddels een eigen variant 

hierop uit. i 

Inmiddels heeft de dorpsraad samen met SMWO 3 bijeenkomsten van ouderen in Renesse en 

organisaties die “iets doen voor ouderen” georganiseerd in het dorpshuis. Tijdens de 1e bijeenkomst 

kwamen verbeterpunten aan de orde waarvan de meesten inmiddels gerealiseerd zijn, zoals: Tafelen 

in de buurt vindt nu in het dorpshuis plaats en de folder Thuis in Renesse is - met subsidie van 

gemeente - uitgegeven.   

Behalve complimenten was er ook kritiek op folder omdat niet iedereen vermeld staat. 2e editie 

verschijnt over een paar weken en wordt weer huis-aan-huis- verspreid. Aanwezigen kunnen nog tot 

het eind van de week aanvullingen/ correcties doorgeven. 

 

Vragen vanuit de aanwezigen & aandachtspunten voor dorpsraad 

 Stand van zaken wordt gevraagd m.b.t. De Ark. Is nl. al jaren een doorn in het oog van aanwezigen. 

Het gebied is onderdeel van het Masterplan. Er wordt bij de gemeente hard gewerkt aan een 

oplossing en op dit moment kan daarover geen verdere informatie over gegeven worden. 

 Hondenbeleid en (honden)poepzakjes – ergernis alom over het niet opruimen van hondenpoep 

door eigenaren. Mevrouw Haack (raadslid - VVD) ligt toe dat overleg (t.b.v. beleidsontwikkeling) 

tussen honden- en niet hondeneigenaren inzake het aanlijnen en opruimen van vuil en 

handhaving in de planning is.  

Het gegeven dat de opruimzakjes vaak op zijn, vraagt aandacht (zelf plasticzakje meenemen is 

natuurlijk ook een optie!). 

 Paardenpoep. Het gebruik van zakken om poep op te vangen kan alleen bij een wagen achter het 

paard. Vastbinden van poepopvangzakken aan paarden levensgevaarlijk – paarden slaan op hol -.  

Paarden (en een manage) horen bij Renesse. Een groot deel van het probleem zal zeker opgelost 

zijn met een goed netwerk van ruiterpaden. Zie verder onder mededelingen, punt 3. 

 Masterplan – het gedeelte van de Hogezoom vanaf Helder naar Kooimansweg heeft aandacht 

van gemeente. 

 Kapotte lantarenpalen (en ander ongemak) – doorgeven aan de servicelijn van de gemeente.  

Telefoonnummer Servicelijn (0111) 452 111. Verder kan 24 uur per dag, 7 dagen per week een 

melding doorgeven worden via het meldingsformulier op de site. 

Gezien de opwinding over het onderwerp strandhuisjes legt wethouder Verseput de 

procedure m.b.t. de strandhuisjes uit: 

Gegeven is dat er al zo’n 7 jaar aanvragen liggen bij de gemeente voor het bouwen van 

strandhuisjes. De gemeente heeft evenwel tot dusverre geen beleid hierop vastgelegd. 

Bij vaststelling van het nieuwe college was het formuleren van beleid op dit onderwerp 

een van de uit te werken punten. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd gaat als voorstel 

naar de raad die hierover een beslissing neemt en beleid vast gelegd kan worden. 

Overigens wordt een onderdeel zoals de gevolgen voor het milieu, hierin uiteraard 

meegenomen.   

 

http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Digitale_balie/Formulieren/Openbare_Ruimte/Melding_openbare_ruimte_Servicelijn
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 Verzoek om inzet van de dorpsraad om de periode van betaald parkeren korter te laten worden 

is nu tot november (een maand langer). Parkeergelden gaan naar het gemeentelijk mobielfonds 

waarvan o.m. parkeerplaatsen onderhouden worden.  

Dorpsraad gaat hierover in overleg met de gemeente. 

 Trottoir Hogezoom (centrum) t.o. Geleijnse IJs  – voor schoenenwinkel vraagt aandacht. Er 

struikelen daar nl. regelmatig mensen. Is al verschillende malen over gebeld – zonder resultaat –. 

Dorpsraad neemt dit mee naar overleg dienst onderhoud openbare ruimte. 

 Hetzelfde geldt voor losse stoeptegels bij Vronenburg. 

 het gegeven waar al eerder op gewezen is: de weg van Vronenburg naar de Jumbo kan ’s 

winters spekglad zijn. 

 Uitzicht op het urinoir (op pad van Transferium naar centrum / Jumbo) staat op netvlies bij 

Masterplan en ontwikkeling deelplan van dat gedeelte. 

 We moeten erop letten dat afgevallen blad niet in net uitgebaggerde sloten gedumpt wordt of 

met bladblazer erin geblazen! 

 

Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor de ijsbaan. Maaien van het gras (om een goede ijsbaan te 

kunnen maken) kost € 2.500,-  - de opbrengsten (koek en zopie) lopen daarmee niet in de pas door 

laatste zachte winters. Er worden dus sponsors voor de ijsvereniging gezocht. 

 

Masterplan Renesse. 

Het concept-Masterplan is klaar. Dorpsraad (en OVR) heeft hiertoe in de projectgroep en de 

stuurgroep geparticipeerd.  

Het concept heeft tot 21 september 2015 ter inzage gelegen. Er zijn 29 zienswijzen ingediend. De 

gemeente werkt aan het beantwoorden van deze zienswijzen. Uitvoering wordt meegenomen in de 

deelplannen. 

Zowel op de site van de gemeente als op de site van de dorpsraad zijn alle belangrijke stukken, 

alsmede de verzonden nieuwsbrieven m.b.t. het Masterplan te lezen. 

 

Het Masterplan bestaat uit twee delen. Een ruimtelijke en functionele visie voor de komende twintig 

jaar en vervolgens onderzoek naar de haalbaarheid van vijf tot tien projecten, die Renesse en haar 

omgeving op termijn een impuls geven. Vooruitvoering is Masterplan verdeeld in (samenhangende) 

deelplannen met de daarbij behorende projecten. 

Verwachtte start van projecten is januari 2016. Op korte termijn komen aan de orde: 

1. Speelplek voor oudere jeugd 

2. Verkeerscirculatieplan  

3. Jan van Renesse-weg – Transferium als logische verbinding tussen Transferium en het strand. 

 

Om tot uitvoering te komen blijft de dorpsraad in diverse projecten (van deelplannen) participeren. 

De gemeente coördineert alle deelplannen met de projecten. 

 

Wat betreft Speelplek voor oudere jeugd moet alles nog ontwikkeld worden. Vanuit aanwezigen 

wordt opgemerkt dat rekening moet worden gehouden met toezicht, veiligheid en overlast. Het is 

niet vanzelfsprekend om van overlast uit te gaan. Als het gaat om overlast wordt verwezen naar de 

wijkagent en de jeugdcoaches. 
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Jongerenhuisvesting – een presentatie door Zeeuwland en de dorpsraad 

 

Resultaten equate van gemeente 
Afgelopen zomer heeft de gemeente in samenwerking met Zeeuwland en de dorpsraad Renesse een 

enquête uitgezet onder ‘starters’ (18 tot 30 jaar) in Renesse. 

Lees hier verder het resultaat van deze enquête en de conclusies die getrokken zijn. 

 

Klik hier voor de gehouden presentatie.  

Tijdens de presentatie worden door aanwezigen vragen aan Zeeuwland gesteld die vooral betrekking 

hebben op praktische kwesties rondom het inschrijven/ ingeschreven staan en de verschillende 

modellen/ regels van aanbod die Zeeuwland hanteert. Op de website van Zeeuwland is informatie 

hierover te vinden. 

Na de vergadering worden deze cases tussen de directbetrokkenen kortgesloten. 

 

De voorzitter bedankt Jeffrey (manager klant en omgeving bij Zeeuwland) en Romme (dorpsraad) 

voor de presentatie en constateert dat veel zaken duidelijker zijn geworden. Dankzij deze 

gezamenlijke inzet is een positieve weg ingeslagen voor huisvesting voor jongeren/ starters in 

Renesse. Voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in Renesse is het van belang om jongeren hier 

vast te houden, c.q. aan te trekken. 

 

Er zijn geen nabranders. De voorzitter sluit de bijeenkomst en nodigt aanwezigen uit voor een 

drankje. 

 

                                                           
i
 Voor informatie hierover: www.thuisindekern.nl 

http://www.dorpsraadrenesse.nl/wp-content/uploads/2015/11/20151013-Analyse-woningmarkt-Renesse-definitief.pdf
http://www.dorpsraadrenesse.nl/wp-content/uploads/2015/11/20151110_pres_resultaten-enquete-jongerenhuisvesting.pdf

