
Verslag Openbare vergadering Dorpsraad Renesse. 
Datum en tijd: dinsdag 12 april 2022 om 19.30 uur. 
Plaats: Dorpshuis   
 

Opening. 
* De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor alle aanwezigen. (ca. 80 
personen) 
 
Mededelingen. 
* Er worden vrijwilligers gevraagd voor de komende Fjoertoer in september dit jaar. 

Update Masterplan.  
* Ricardo geeft een update van het Masterplan. Een groot gedeelte van het plan is 
inmiddels gerealiseerd. Dit wordt via een presentatie aangetoond. Vragen zijn er nog over 
o.a. de bebording, het probleem met de snelheid van de auto’s in de Jan van Renesseweg, 
de stikstofnorm is uiteraard ook bij ons van toepassing en wordt getoetst aan de landelijke 
norm en de verkeersveiligheid in de Lindelaan. Deze vragen worden besproken in de diverse 
commissies van de Gemeente. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt dit gecommuniceerd.  
 
Presentatie project Hoogstamfruitboomgaard. 
* De heer Eelco Wijers geeft een presentatie over dit project bij het transferium. Er worden 
nog vrijwilligers gezocht. Spontaan melden zich 2 vrijwilligers. Een ander punt is nog de 
financiering van het project. Er wordt gezocht naar sponsors om het project te realiseren.  
 
Presentatie Empowercare. 
*Marjan de Smit van het SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio) 
geeft een presentatie van de mogelijkheden die er zijn om met name ouderen te helpen 
langer thuis te wonen. Er zijn allerlei technologische hulpmiddelen die gebruikt kunnen 
worden. Er is een digitaal platform voor ondersteuning en men probeert zoveel mogelijk 
samenwerkingsverbanden samen te stellen met verenigingen, stichtingen en 
overheidsinstanties. 
De bedoeling is zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Het is mogelijk om bepaalde 
pakketten in te kopen. Er is een mogelijkheid om vrijblijvend de zorg uit te proberen 
gedurende een halfjaar. 
 
Rondvraag. 
* jeu-de boulesbaan: een idee is om rondom wat aan te planten. Een informatiebord en een 
2e bankje. Een goed idee. Er wordt gekeken wat mogelijk is. 
 
*idee om een infobord te plaatsen aan de toegangsweg naar Renesse met de 
parkeermogelijkheden. Duinweg meenemen in het verkeersplan. 
 
*Klachten over het witte huis aan de Hogezoom. Er bestaat een controverse tussen de 
Gemeente en de eigenaar. Zolang dat niet opgelost is gebeurt er niets mee. 
 
* Aan het woord komt de Burgemeester: 
Hij doet een oproep voor samenwerking tussen burgers, ondernemers en overheid. 



Hij geeft uitleg over de rol van handhaving en de bevoegdheden, de samenwerking met de 
politie en het streven naar verdere professionalisering van de groep. BOA's zijn er voor het 
hele eiland. Meer uit de auto, meer gebieds gebonden werking. In de zomer wordt het korps 
versterkt met Duitse agenten. Samenwerking met vrijwilligers, vriendelijkheid tov de gasten 
en ook nog een bedankje voor de opvang van Oekraïners. 
De Gemeente doet alles eraan voor verbetering. 
 
Sluiting. 
 
 


