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Datum : 27 september 2016 

Tijd : 15:00 tot 16:00 uur 

Locatie : Zeeasterweg 1 in Renesse 

Kopie naar : Risto de Pagter, Ricardo de 
Winter & kernbestuurder 

Opgesteld door : Harry Davidse 
 

Aanwezig : Frans Prins vz dorpsraad 
Joke Broekhuis dorpsraad 
Nicoline  Mayer dorpsraad 
Risto de Pagter teamcoordinator UOR 
Jan van den Bos uitvoerder UOR 

Afwezig : Lida van Oosten dorpsraad 
Harry Davidse hoofd UOR 

   

      

 

Nr. Onderwerp Behandeling / afspraken Aktie door: 
 

1.  Opening 15:00 uur Frans opent het overleg en stelt voor om verslag 
van maart 2016 door te lopen en hierna nieuwe 
punten toe te voegen. 
 
Akkoord 
  

 
 
 
 
UOR 
Dorpsraad 

2.  Stukje gras aan het eind van de 
Zeeanemoonweg - de zgn. 
"vlindertuin" -> ligt er verloren bij, 
oorspronkelijk heeft WEA 
Accountants daar geld voor gegeven 
om een vlindertuin te maken naar 
een ontwerp van Erik Odinot. Die heb 
ik teruggegeven als goed project om 
als dorp aan te pakken en met 
ideeën maar ook uitvoering t.z.t te 
komen.  

Wordt door dorpsraad opgepakt 
 
15-5. Inventarisatie is afgerond en Harry heeft 
deze in zijn bezit.  
Voorstel is om dit project als pilote laten dienen in 
het kader van burgerparticipatie. 
 
Mevrouw Mayer heeft een schat aan informatie 
en wil graag meedenken in dit proces. 
 
Harry laat voor 18-6-2014 weten wanneer dit 
opgepakt kan worden. In overleg met 
projectleider groen wordt dit in oktober 2014 
beoordeeld. 
 
6-3-15 
Vanuit Quick wins Masterplan Renesse is de 
vraag gesteld om vlindertuin niet in 2016 maar in 
2015 te renoveren en bewoners + dorpsraad 
hierbij te betrekken. 
Dr. wil horen wanneer ze hierbij betrokken 
worden en hoe vervolg traject in elkaar zit. 
 
Harry vraagt dit na bij zijn collega’s  
 
2-4-2015 
Lennard Openneer neemt voor 15 april 2015 
contact op om afspraken te maken over het 
vervolg van dit proces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harry 
 
 
 
 
Gemeente 
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18-9-2015 
Voor de zomer van 2015 is er een workshop 
gehouden om te komen tot een schetsontwerp. 
Helaas is er tijdens bijeenkomst duidelijk 
geworden dat uitvoering van de renovatie 
doorschuift omdat riolering vervangen moet 
worden. De dorpsraad betreurd het dat dit pas in 
zo’n laat stadium bekend is geworden.  
 
27-9-2016: 
Frans heeft contact gehad met Ruud van de Leijé 
en is er nog mee bezig. 

3.  Bladverzamelplaatsen - dorpsraad wil 
samen met inwoners en 
ondernemers blad gaan opruimen 
maar dan zijn de groene kliko's te 
klein. Idee was om 
bladverzamelplaatsen aan de 
gemeente te vragen, soort korven 
waar blad dan in verzameld kan 
worden en de gemeente kan legen. 

In 2014 starten we een pilote. Aanvang 15 
september 2014 t/m 20 december 2014. locatie 
hoek Zeeasterweg ter hoogte van huisnummer 1. 
UOR faciliteert bladverzamelplaats. Dorpsraad / 
bewoners gebruiken deze uitsluitend voor blad. 
Eind van de periode evaluatie en doorkijk naar 
2015 
 
6-3-2105 
Bladkorf was een groot succes. Verzoek om een 
tweede korf in Renesse. Dr komt met voorstel 
voor locatie waarbij ze volgende 
randvoorwaarden betrekken: 
Waar en Wanneer? 
1. Op locaties waar veel grote bomen (1e grote) 

van de gemeente dicht bij de bebouwing 
staan.  

2. De bladkorven worden op locaties geplaatst: 
a. In de Openbare Ruimte 
b. Waar er geen risico’s zijn voor de 

(verkeers)-veiligheid 
c. Waar plaatsing het gebruik van de 

openbare ruimte niet beperkt; 
d. Die verhard zijn; 
e. Die bereikbaar zijn via de verharde 

weg voor aan- en afvoer; 
f. Die in het zicht liggen van woningen 

dit om vandalisme te voorkomen. 
18-9-2015 
Dorpsraad vraagt om een bladkorf in Oranjehof te 
Renesse. UOR plaatst deze in week 39 
 
3-3-2016 
Er is een extra bladkorf geplaats in de 
Zeedistelweg. Toch is het wenselijk dat er een 
bladkorf geplaats word in Oranjehof. 
Deze wordt geplaatst gelijk met de andere 
bladkorven 
 
27-9-2016 
In de Oranjehof wordt een bladkorf geplaatst 
naast nummer 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpsraad 
voor 1 
september 
2015 
 
 
UOR 
 
 
 
UOR 
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UOR 

4.  Hoek Zeedahliaweg. 3-3-2016 
Wat gaat er gebeuren met de grond op de hoek 
van de Zeedahliaweg. 
Deze wordt later ingeplant gelijktijdig met de 
Vlindertuin. Dit werk laat nog even op zich 
wachten ivm de afkoppeling van de riolering in dit 
woongebied. 
 
27-9-2016 
Hier is nog niets in veranderd 

Gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 

5.  Korte Moermondsweg - er wordt aan 
twee kanten geparkeerd, zeker in het 
toeristenseizoen. De weg is daar 
eigenlijk te smal voor, voorstel vanuit 
dorpsraad/inwoners: aan 1 kant 
parkeerverbod instellen tot 
Zonnedorp/De Kempen.  

In overleg met verkeerskundige de situatie 
beoordelen.  
Terugkoppeling naar dr. in januari 2014 
6-3-2015 Nog geen terugkoppelingontvangen 
Ook gezien de staat van de bermen is het 
parkeergedrag ongewenst. Welk verkeer parkeert 
daar? Overloop van de campings?  
Wij nemen dit op met Handhaving. 
 
18-9-2015 
Dorpsraad ervaart nog steeds een onveilige 
situatie en ziet geen verandering. 
 
3-3-2016 
De situatie is onveranderd. Graag aandacht 
hiervoor. Risto geeft aan dat in geval van 
parkeren er ook een beroep gedaan kan worden 
op de servicelijn. Deze melding wordt 
gedigitaliseerd en doorgestuurd naar de goede 
afdeling 
 
27-9-2016 
In de tussentijd zijn borden geplaatst. De 
dorpsraad heeft dit enige tijd in gehouden en 
geeft aan dat dit wel een aandachtspunt blijft 
omdat er toch hier en daar geparkeerd word. 

Gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 

 
 
 
 
 
 

Gemeente 
 
 

6.  Paardenpoep bij uitgang Grol op 
fietspad langs Stoofweg. M.i. 
meenemen in verbetering 
ruiterroutes, vraag is wel of er ruimte 
in de berm is om nog een 
paardenpad te maken. Bijkomende 
vraag is overigens hoe lang manege 
nog actief zal zijn. Voorlopige 
oplossing kan zijn manege 
aanspreken op opruimen pad en als 
uitvoeringsbedrijf er regelmatig langs 
te gaan. 

Aanspreken eigenaar manage 
 
15-5-2014 
Aanspreken is gebeurt. 
 

 Check wat de status is van ruiterroute 
netwerk 

 Op een aantal locaties lope nde ruiterpaden 
dood. Bijv. Transferium 

 
6-3-15 Grol ruimt niets op  

 Harry geeft dit signaal door aan handhaving 
 
2 april 2015 Handhaving controleert  hier zeer 
regelmatig. Om op te kunnen treden moeten ze 
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wel een heterdaad constateren.  
 
18 september 2015 
Dorpsraad maakt zich zorgen over de traagheid 
van het traject. Hiernaast wordt er veel tijd en 
energie gestoken in overleg + excursie ze vragen 
zich af of er nog €’s over zijn voor de uitvoering 
van de plannen. 
 
3-3-2016 
Nog steeds paardenpoep overlast. Vooral in de 
Capelweg. Gevraagd word om hier regelmatig 
met de veegauto te komen. Dit gaan we 
doorgeven aan het wijkteam. 
 
27-9-2016 
Dit blijft een probleem. Met de nieuwe ruiterroute 
zijn ze bezig. Dorpsraad wil graag een update. 
Dorpsraad benaderd Huig Bode tijdens de 
dorpsraadvergadering op 8 november 

UOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UOR 
 
 
 
Dorpsraad 
 
 
 

7. Tussen parkeer terrein Oude 
Moolweg en de begraafplaats staat al 
jaren een bouwhek. Kan dit 
vervangen worden door een 
passende permanente voorziening? 

15-5-2014 
 
Harry zal navragen wat de plannen hiermee zijn. 
 
6-3-2105 Harry koppelt terug wat hier de plannen 
mee zijn. 
 
2 april 2015 Het hek is daar in het verleden  
tijdelijk neergezet in afwachting van bebouwing 
op het parkeerterrein. Op dit moment heeft Harry 
de vraag uitstaan hoe actueel deze plannen nog 
zijn. Als deze niet meer actueel zijn dan laten we 
de bouwhekken vervangen door een permanente 
afscheiding. 
U hoort hiervan voor eind april 2015 
 
18 september 2015 
Harry vraagt aan zijn collega Risto om contact op 
te nemen om de planning door te nemen. 
Uitgangspunt is plaatsing nieuw hek in 2015 
 
Dorpsraad heeft gezien de begraafplaats er een 
aantal weken niet representatief bij lag. Harry zal 
vragen aan de collega’s om een afspraak te 
maken om daar in gezamelijkheid te kijken. 
 
3-3-2016  
De beplanting op de wal is zo goed als afgerond. 
Hierna zal er een mengsel van klavers worden 
toegepast. Dit om uitspoeling van het talud tegen 
te gaan. De planning is om voor de Pasen het 
hekwerk te laten plaatsen. 
 

UOR 
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27-9-1216 
De beplanting staat er nu bijna een jaar in en ziet 
er voor het zicht aardig uit. De herten zijn hier ook 
aanwezig en eten van diverse planten. De 
beplanting die dood of beschadigd is word 
aankomende winter vervangen. 

 
 
 
 
 
UOR 

8. Watertappunt 3-3-2016  
Is het mogelijk een watertappunt te realiseren in 
de kern. 
Op dit moment kan er water getapt worden in de 
3 toiletgebouwen. Risto stelt voor dat de 
dorpsraad contact opneemt met de OVR om hier 
over te praten. 
 
27-9-2016 
Ongewijzigd 

Dorpsraad 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpsraad 

9. Stranddouches 27-9-2016 
Graag aandacht voor de stranddouches. Deze 
staan in het zand. Om op de verharding te komen 
na het douchen, moet je weer door het zand 
lopen. Is het mogelijk deze te verplaatsen 

UOR 

10. Kerstboom 3-3-2016 
De dorpsraad wil in overleg met UOR een 
kerstboom plaatsen op het grasveld bij de kerk. 
Deze ondergrond is eigendom van de kerk. De 
dorpsraad (Nicoline)neemt contact op met de 
kerkenraad 
 
27-9-2016 
De dorpsraad heeft voor dit jaar weer een boom 
besteld. 

Dorpsraad 
 
 
 
 
 
 
Dorpsraad 

11. Parkeerterrein Oude Moolweg. 3-3-2016 
Graag aandacht voor dit parkeerterrein. Hier 
staan enorm veel plassen en de ondergrond is 
plaatselijk zeer slecht. 
UOR zal met minimale middelen het 
parkeerterrein begaanbaar houden. 
 
27-9-2016 
In de gaten zijn kleischelpen aangebracht 
waardoor de overlast tot een minimum bepert is. 

 
 
 
 
UOR 
 
 
UOR 

12. Schelpenpad duingebied tussen 
Laone en Duinhoevepad 

3-3-2016 
Dit is plaatselijk zeer slecht. Op dit moment wordt 
dit schelpenpad in gereedheid gebracht door de 
groencombinatie en UOR. De slechte stukken 
worden eruitgehaald. Daar waar water blijft staan 
word aandacht aan besteed en het volledige pad 
wordt voorzien van een verse laag schelpen. 
 
27-9-2016 
Het pad heeft nog steeds niet het gewenste 
resultaat. UOR heeft er alles aan gedaan om dit 
pad te optimaliseren. Doordat de fundering op 
veel plaatsen niet goed is, raakt de toplaag van 

UOR 
 
 
 
 
 
 
 
UOR 
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dit pad te los waardoor fietsers soms vallen. Door 
UOR wordt onderzoek gedaan om dit pad 
duurzaam in stand te houden. 

13. Op/af ritten 3-3-2016 
De op en afritten ontbreken tussen de ijssalon en 
de schoenenwinkel. UOR zal dit bekijken. 
 
27-9-2016 
De op en afritten zijn aanwezig. De dorpsraad zal 
proberen te achterhalen wie de melder was 

UOR 
 
 
 
Dorpsraad 

14. Gladheidbestrijding 3-3-2016 
De weg tussen de Vronenburg (Lindelaan) en de 
Hogezoom word niet gestrooid. Dit zou voor de 
bewoners wel wenselijk zijn daar er al enkelen 
onderuit zijn gegaan. UOR zal overleggen met de 
gladheidscoordinator of deze routing aangepast 
kan worden. 
 
27-9-2016 
De gladheidscoordinator kijkt met de 
gladheidcombinatie of dit ingepast kan worden. 

UOR 
 
 
 
 
 
 
 
UOR 

15 Onkruidbestrijding 27-9-2016 
De dorpsraden zijn bij elkaar geweest en 
gedachten uitgewisseld. Een gezamenlijk punt 
wat naar voren kwam was de onkruidbestrijding, 
en dan vooral op verhardingen. Vanaf 31-3 2016 
zijn chemische middelen op verharding niet meer 
toegestaan. Doordat er een nieuwe methode 
toegepast moet worden (hete lucht) en dit in 
combinatie met het slechte voorjaar is er een 
lichte achterstand opgetreden.Dit is in de loop 
van het seizoen weer rechtgezet. 

UOR 

16 Schelpenpad Roelandsweg 27-9-2016 
Graag kuilen aanvullen op het schelpenpad 
richting en bij de papiercontainers. De dorpsraad 
zou het fijn vinden als daar een lantaarnpaal 
wordt geplaatst. Ook worden er jongeren gezien 
die daar niet horen. Jan neemt contakt op met 
Handhaving 

UOR 

17 Fietspad 27-9-2016 
Op het fietspad Vroonweg/Zeedistelweg moet 
eigenlijk overgestoken worden door fietsers die 
richting de Hogezoom fietsen. UOR zal aan Peter 
de Winter vragen hier kritisch naar te kijken. 

UOR 

18 Grondgebruik 27-9-2016 
Op de Hogezoom wordt het voetpad plaatselijk 
aan de smalle kant door particulier groen. UOR 
zal deze mensen aanspreken of een briefje in de 
bus doen. 

UOR 

19 Groot onderhoud Hogezoom 27-9-2016 
De dorpsraad vraagt zich af wanneer er aan 
Hogezoom tussen Helder en de Kabbelaarsweg 
groot onderhoud gepleegd word. Dit valt net 
buiten het masterplan. De dorpsraad vraagd dit 
na bij Jan Dalebout 

Dorpsraad 
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20 Volgend overleg 7-3-2017 10:30 bij Frans Prins   

 
 

 
 


