
Verslag Openbare vergadering Dorpsraad Renesse. 
Datum en tijd: dinsdag 11 oktober 2022 om 19.30 uur. 
Plaats: Dorpshuis   
 

Opening: 
* De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen (ca. 90 personen) van harte 
welkom. 
 
Mededelingen: 
*De vorige voorzitter wordt nogmaals bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. 
Een verdiend applaus volgt. 
 
Handhaving Renesse: 
*De heren Pim van Dijk (coördinator team), Albert Bruggeman (BOA) en Edwin Franse 
(wijkagent) zijn aanwezig om een toelichting de geven over het werk van de handhaving.  
Het team bestaat uit beleidsmedewerkers, juristen en de mannen/vrouwen in uniform. 
Er is een uitgebreid pakket aan diensten.  
Binnen het team zijn er toezichthouders, met beperkte bevoegdheden, en BOA’s. Beiden lopen 
in uniform wat weleens tot verwarring kan zorgen. 
Het streven is om in de zomer elke dag aanwezig te zijn in de Westhoek waarbij er 
horecadiensten gedraaid worden tot 04.00 uur.  
Zaken van openbare orde (bv. te hard rijden) worden afgehandeld door de politie. 
De politie wordt in de zomer versterkt met enkele agenten elders uit het land. Ook de Duitse 
politie levert mensen.  
Voor vragen/meldingen over openbare orde kan men terecht bij de wijkagent.  
Bij afwezigheid het 0800 nummer van de politie bellen. De Buiten Beter app is hiervoor niet 
geschikt. Die moet gebruikt worden voor straatmeubilair zoals losse tegels, kapotte 
lantarenpalen.  
Een idee vanuit de zaal: Plaats ook bebording in de Duitse taal. Praktijk is dat de Duitsers te 
vaak aan het zoeken zijn naar b.v. parkeergelegenheid. Dit idee wordt meegenomen voor het 
volgende overleg. 
 
Hoogstamfruitboomgaard: 
Daphne van Kampen geeft een update over de boomgaard. 
Er worden ca. 50 fruitbomen geplant. Zoals hand/stoofperen, moesappels, pruimen, bramen, 
frambozen en walnoten.  
Ook wordt er een kruidentuin met infoborden toegevoegd.  
Een ieder is vrij om in de tuin fruit te plukken. Het idee erachter is: fruit is gezond en moet 
dichter bij de bewoners gebracht worden.  
 
Verkeersstudie centrum Renesse: 
*Er volgt een presentatie die online verzorgd wordt door Jos Hengeveld, projectleider 
RoyalHaskoningDHV. 



Er wordt in het kort aangegeven wat de problemen zijn en welke maatregelen er voorgesteld 
zijn. Ook is er al een informatieavond over dit onderwerp verzorgd. De Gemeenteraad moet 
zich er nu over uitspreken.  
Details van het plan kan men vinden op de website www.masterplanrenesse.nl . 
 
Presentatie notaris Lettinga van Klaassen Netwerk Notarissen. 
*De notaris geeft uitleg hoe te handelen bij het opstellen van volmachten, levenstestament. 
Besproken wordt de diverse mogelijkheden die er zijn en de (financiële) gevolgen van de keuze 
die gemaakt is. Ook ten opzichte van de belasting.  
In het kort wordt er ingegaan op het testament. Ook estate planning wordt kort besproken, de 
manier voor oude dag voorziening, schenkingen en de fiscale gevolgen.  
Voor de belangstellenden is er foldermateriaal om dit nog eens na te lezen.  
Een goed begin is een 1e adviesgesprek met een notaris. 
 
Rondvraag: 
*zaterdag 5 november “natuurdag”. Gevraagd worden vrijwilligers om de elzenbosjes te 
snoeien. 
 
* Vragen aan de Dorpsraad die gesteld worden via de website worden niet beantwoord. 
Dan zit er iets fout op de website, dit wordt hersteld. 
 
*Hoe zit het met het project Hoogenboomlaan? 24 oktober komt er een informatiebijeenkomst. 
Dit is/wordt gecommuniceerd. 
 
* Kan de bestrating in de Laône aangepast worden? Nee, verbetering van het wegdek leidt tot 
hogere snelheden en dat is ongewenst. 
 
* De paaltjes op de kerkring zijn tijdelijk. Dit ter bescherming van de net ingezaaide grasvelden. 
Stoepranden bijwerken is waarschijnlijk geen optie. Wordt nog overlegd. 
  
*Is er een mogelijkheid voor een fiets/voetpad aan de Laône vanaf de Korte Moermondsweg 
tot aan Zeerust? Voor wandelaars/rolstoelers is het niet gemakkelijk omdat het wegdek ietwat 
bolt. De vraag wordt doorgegeven richting Gemeente.  
 
* Voorstel om de overgebleven zakjes met zaad voor bijenbloemen te zaaien in de Vlindertuin. 
Een goed idee. Eén van de bestuursleden, woonachtig bij de Vlindertuin, neemt die taak voor 
zijn rekening. Zaaitijd vanaf eind maart.  
 
* Vraag over de nieuwe concessie busverkeer 2023. De bussen richting Middelburg zullen dan 
vertrekken vanuit Haamstede en niet meer vanaf het transferium? 
Dit is niet bekend bij de Dorpsraad. Wordt uitgezocht.  
 
*Als de voorzitter spreekt over “wij/namens ons” wordt daar mee het bestuur van de 
Dorpsraad bedoeld. De voorzitter is de spreekbuis namens de Dorpsraad. 

http://www.masterplanrenesse.nl/


Mochten er meer partijen bij betrokken zijn wordt dit altijd vermeld. 
De Dorpsraad vertegenwoordigd de inwoners en stelt alles in het werk om de belangen van de 
inwoners op een juiste manier te behartigen. 
 
Wij (Dorpsraad Renesse) tekenen formeel bezwaar aan tegen de voorgenomen verkoop van de 
gronden Lage Zoom aan Siblu/Oase. 
Dezelfde gronden zijn in een eerder stadium toegewezen voor de mogelijke bouw van een 
regioschool in Renesse. Tot op heden is er nog geen besluit genomen over de locatie van deze 
school. Kortom eerst een besluit over de locatie van de regioschool, wordt dat niet de Lage 
Zoom pas dan kan er sprake zijn van eventuele verkoop.  
Ook is de Dorpsraad van mening dat er voor beschikbare grond eerst gekeken moet worden 
naar de mogelijkheid van woningbouw en dan in een segment waarin we ook onze kinderen 
een kans geven zich hier tegen betaalbare prijzen te vestigen. 
 
* Een oproep voor griezels voor de Halloween en vrijwilligers voor de Sinterklaas intocht. 
 
*Sluiting. 


