Algemene najaarsvergadering Dorpsraad, 8 oktober 2019.
Locatie: Dorpshuis Renesse
Zoals gebruikelijk op onze vergaderingen zit de zaal vol.
* Na de opening heeft de voorzitter enkele mededelingen.
- De dorpsraad heeft ANBI-status verkregen van de belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende
Instelling. De aanvraag is gedaan voor eventuele toekomstige aanvragen voor subsidies.
- De enquête uitgezet onder jongeren heeft te weinig respons opgeleverd.
- Er wordt gewerkt aan een plek voor een gedenkbos. Een mogelijkheid, aan de rand van Slot Moermond. Er
wordt overlegd.
- Een samenvatting van de Fjoertoer wordt vertoond met een korte film. Tegelijkertijd een oproep voor
vrijwilligers.
* Masterplan.
De projectmanager van de Gemeente Schouwen-Duiveland geeft een update van de werkzaamheden van het
masterplan. Enkele projecten zijn opgeleverd, andere moeten nog gerealiseerd worden.
Omgeving strandkerk wordt 3e kw. 20, het centrum wordt na de herfstvakantie onder handen genomen waarbij
ook de riolering vervangen wordt. Ontsluiting transferium medio 2020. De woning op de Dreef blijft wellicht
bestaan. Besluitvorming Gemeenteraad voor resterende projecten in de vergadering van 14 november.
Vragen vanuit de zaal over bebording route strand en landingsplaats traumahelikopter worden beantwoord.
Suggestie voor de 2e ontsluiting. Voorlopig geen draagvlak werd beweerd dan bebording aanpassen.
* Handhaving:
Vanuit de zaal komen diverse tips en opmerkingen over handhaving.
Kleine en grote overtredingen in het verkeer leidden tot ergernis en gevaarlijke situaties.
Zeker in de zomer wordt er te weinig gecontroleerd en is de handhaving onvoldoende.
Alle genoemde punten zijn genoteerd door de dorpsraad en worden meegenomen in ons reguliere overleg met
de Gemeente. Tenslotte doet de dorpsraad een vurig pleidooi richting de Gemeente om handhaving nu eens
goed te regelen en er serieus werk van te maken. Met als tip: Geef de handhavers een complete opleiding
zodat ze alle taken mogen uitvoeren.
* Presentatie door een vertegenwoordiger van Stichting Herstel Talent.
De Stichting beoogt hulp te bieden aan alle inwoners van Schouwen-Duiveland die vastlopen in hun leven en
hier hulp of steun bij nodig hebben. Onafhankelijke cliëntondersteuning. Hulp door ervaringsdeskundigen. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Mail: info@hersteltalent.nl
* Tiny Houses. Er komt een pilotproject voor plaatsing Tiny houses op het voetbalveld van Renesse. 25 in
totaal. 10 voor horecapersoneel en 15 voor jongeren uit het dorp. Indicatie huurprijs van 430 euro/mnd, tot
600 euro/mnd. Begeleiding/beheer Woningbouwvereniging. Ontsluiting via parkeerterrein Laône is de
verwachting.
* Presentatie mobiliteitsplan Schouwen-Duiveland op weg. Uitleg over de elektrische deelauto. In feite voor
iedereen op het eiland beschikbaar. Reserveren kan met een app. Op diverse plekken op Schouwen-Duiveland
worden er auto’s gestationeerd. De bedoeling is dat ook bestaande regelingen worden samengevoegd in het
mobiliteitsplan.
* Rondvraag:
- enkele vragen over handhaving en beplanting binnen de kom van Renesse worden beantwoord en of
meegenomen naar het overleg met de Gemeente.
* Sluiting.

