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Datum : 12 mei 2022 
Aanwezig : E. Balkestein (secretaris), M. van Overloop (voorzitter), B. Wolse 

(penningmeester), H. van Raaijen, C. Knuit, wethouder C.A. Verburg, 
J. Schrijver, D. Fierloos (verslag) 

Afwezig : C. Mijnders, R. Mieras 
 

Kopie : afdeling Communicatie 
   
   

 

1. Opening  
De voorzitter heet iedereen welkom. De heer Van Raaijen deelt een traktatie uit, ter ere van de 
koninklijke onderscheiding die zijn vrouw onlangs heeft ontvangen. De heer Mijnders en de heer 
Mieras zijn verhinderd en hebben zich vooraf afgemeld. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verslag en actielijst van 7 april 2022  
Mevrouw Schrijver heeft bij de aanvang van deze vergadering een flyer over de Burgeradviseurs 
uitgedeeld. De leden van de Seniorenraad hebben vanuit de bevolking positieve signalen 
ontvangen op dit nieuwe project.  

4. Ingekomen post en mededelingen  
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

5. Inventarisatie iPads  
De voorwaarden voor het in buikleen krijgen van een iPad zoals tijdens de vorige vergadering 
besproken, worden nogmaals door de voorzitter genoemd. De wethouder benadrukt dat er 
digitaal zal worden vergaderd bij een eventuele lockdown. De heer Wolse vraagt of de iPad 
gebruikt mag worden om onderling als Seniorenraad digitaal te vergaderen of wat te bespreken. 
De wethouder geeft aan dat dit uiteraard toegestaan is. 
Mevrouw Balkestein informeert hoe het zit met de verzekering. De wethouder merkt op dat de 
iPad in bruikleen is van de gemeente en dat ze ervan uitgaan dat de gebruikers er zorgvuldig 
mee omgaan. Mocht er desondanks toch wat gebeuren dan zal de gemeente vervanging regelen. 
De aanwezige leden willen graag gebruik gaan maken van een iPad. De afwezige leden zijn door 
mevrouw Fierloos benaderd per e-mail. De heer Mieras heeft ook interesse, maar de heer 
Mijnders beschikt zelf al over apparatuur. 

6. Stand van zaken rijzekerheidstest 
De heer Van Overloop deelt mee dat mevrouw van ’t Westende van de afdeling 
Gemeentewerken, contact heeft gezocht met Veilig Verkeer Nederland. Hij is in contact gebracht 
met mevrouw Van Belzen. Zij heeft enthousiast gereageerd op de plannen van de Seniorenraad. 
De e-mail die zij heeft gestuurd heeft iedereen digitaal ontvangen bij de agenda. Eén keer per 
jaar kan er een beroep op hen worden gedaan voor de organisatie van een rijzekerheidstest. Zij 
regelen de instructeur. Het is de bedoeling om een datum te prikken in het najaar (september of 
oktober) en een zaal te reserveren. Dorpshuis de Meiboom in Krabbendijke wordt voorgesteld 
vanwege de centrale ligging in de gemeente en de hoeveelheid parkeerruimte. Mevrouw Schrijver 
zal informeren naar een beschikbare ruimte. Als het in Krabbendijke niet mogelijk is kan er 
eventueel worden uitgeweken naar het dorpshuis in Waarde. 
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De heer Van Overloop neemt contact op met mevrouw Van Belzen om het verder af te stemmen 
met haar. Hij zal de contactgegevens van mevrouw Schrijver aan haar doorgeven. Te zijner tijd 
moet er een oproep in Reimerswaal Informatie worden gedaan. De opgave gaat dan via VVN, 
omdat zij in de e-mail voorstellen dit zo te laten verlopen. 
 
7. Gemeenteraadsverkiezingen/formatie 
De wethouder deelt mee dat het concept coalitieakkoord vanavond besproken wordt door de 
gemeenteraad. Ze willen graag dat dit breed gedragen wordt. Er is gediscussieerd over de 
dorpshuisfunctie in Yerseke. De Seniorenraad had ideeën aangedragen voor het realiseren van 
een nieuw dorpshuis in het centrum van Yerseke. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het huidige 
gebouw Tehaere een facelift te geven. Het is de bedoeling om de bibliotheekfunctie daarnaar toe 
te verhuizen vanuit Ter Weel. Ze willen meer reuring in het gebouw creëren. Het is de bedoeling 
om de komende coalitieperiode de maatschappelijke voorzieningen in de dorpen voort te zetten 
zonder dat erop wordt beknibbeld. 
De heer Van Overloop heeft begrepen dat ze de burgers meer bij de politiek proberen te 
betrekken en bij projecten. De wethouder beaamt dit en geeft als voorbeeld de herinrichting van 
de Hoofdweg in Rilland. Inwoners en ondernemers van Rilland hebben hier inspraak in gehad. 
Het is altijd even zoeken welke projecten er ingezet kunnen worden voor participatie. 
Het beschikbaar stellen van de iPads is hier ook een voorbeeld van. De raadsvergaderingen 
kunnen hiermee live worden gevolgd en het college streeft ernaar de adviesraden te voorzien 
van belanghebbende stuken. 
Sommige gemeenten werken met een Burgerplatform merkt de wethouder op. Gemeente Goes 
wou daarvoor wel hun Seniorenraad opheffen, maar de vraag is of je met een Burgerplatform dan 
een goede doorsnee krijgt van de bevolking. 
Ondanks hun pogingen voor het verkrijgen van een nieuw dorpshuis in Yerseke, ziet de heer Van 
Overloop het als winst dat ze het gebouw Tehaere gaan opknappen en dat er nu een bedrag voor 
staat. De andere leden van de Seniorenraad beamen dat ze blij zijn dat ze mogen meedenken 
en zetten dit in de toekomst graag voort. Ze willen graag betrokken zijn en blijven bij de 
besluitvorming rondom zaken gericht op hun doelgroep.  
De heer Van Raaijen merkt op dat de Hoofdweg net is genoemd en heeft wat opmerkingen over 
de nieuwe inrichting. De wethouder bevestigt dat er een e-mail is ontvangen met de vraag om de 
glasbak te verplaatsen.  

8. Nieuws vanuit de gemeente 
De wethouder laat weten dat er momenteel weinig nieuws valt te melden, omdat we tussen twee 
periodes in zitten. De portefeuilles van de wethouders moeten nog worden verdeeld. 
Onlangs is de eerste paal geslagen voor het wandelnetwerk bij Oostdijk. Het is de bedoeling dat 
de kernen een ommetje krijgen van ongeveer zes kilometer lang. Deze ommetjes willen ze met 
elkaar verbinden, zodat er een ook een grote wandeling kan worden gemaakt. Dit krijgt in de loop 
van het jaar verder zijn beslag. De ontwikkeling voor ommetjes voor mindervaliden en met 
kinderwagens loopt nog. Deze zullen ongeveer drie kilometer lang worden en voorzien van 
bankjes. Mevrouw Balkestein vraagt of er nabij de ommetjes extra bomen worden geplant. De 
wethouder geeft aan dat de ommetjes hier los van staan, maar in het coalitieakkoord is 
opgenomen dat er meer groen in de gemeente moet komen. Het is de bedoeling om onnodige 
stenen te vervangen door groen. Een voorbeeld hiervan is het Moerplein in Yerseke.  
De heer Van Overloop merkt op dat het onder de bewoners erg leeft dat er een terras wordt 
gerealiseerd. De wethouder stelt voor dat de Seniorenraad dit onder de aandacht brengt tijdens 
het gesprek met mevrouw Traas van Ter Weel. 
De heer Van Overloop heeft opgemerkt dat er bij het gebouw van voormalig Vredelust in Yerseke 
twee palen van een meter of vijf zijn geplaatst, maar het is niet bekend wat hier de bedoeling van 
is. 
 
9. Nieuws vanuit de gemeenteraad 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
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10. Nieuws vanuit de Wmo-raad  
Mevrouw Van der Arend was aanwezig bij de afgelopen vergadering. Zij is beleidsmedewerker 
cultuur, recreatie en toerisme bij de afdeling Samenleving. Mevrouw Balkestein deelt mee dat zij 
veel informatie heeft verstrekt over de projecten die momenteel lopen of eraan zitten te komen. 
Zo willen ze in Yerseke een onthaal voor de opvang van toeristen realiseren. De wethouder merkt 
op dat het gaat om de inrichting van een parkeerterrein met een toilet e.d. De vraag is of dit 
gerealiseerd gaat worden bij de Molendijk, of aan de andere kant van het dorp bij de Kijkuit. 
Momenteel staan er overal verschillende (verwijs)bordjes. Hier willen ze meer eenheid in creëren. 
Het streven is om de herkenbaarheid van Yerseke te verbeteren. 
Het is de bedoeling om van het bestaande museum een belevingsmuseum te maken. De heer 
Van Overloop deelt mee dat het inmiddels weer al een tijd is geleden dat het bestuur van het 
museum bijeen is gekomen. Hij vraagt zich af of er voldoende financiële middelen beschikbaar 
zijn. Ze proberen wel in aanmerking te komen voor diverse subsidies. De wethouder geeft aan 
dat er een bedrag is opgenomen in de Kadernota. De gemeenteraad beslist uiteindelijk hoeveel 
geld er naar het museum gaat. 
Mevrouw Balkestein deelt mee dat beide BOA’s, de heren Krist en Baartman, aanwezig waren 
om te vertellen over hun taken. 
 
11. Rondvraag  
Mevrouw Balkestein heeft in de krant gelezen dat er een tekort is aan huisartsen. Zij vraagt zich 
af waar je dan als patiënt heen moet. Men wil het liefst een vertrouwd gezicht. De heer Van 
Overloop merkt op dat dit een landelijk probleem is. Het is geen gemeentelijke taak, maar de 
ongerustheid wordt wel begrepen. De wethouder deelt mee dat zij regelmatig contact hebben met 
de huisartsen. In Reimerswaal speelt dat een aantal praktijken problemen hebben met de 
opvolging, maar gelukkig kan men zich momenteel nog wel inschrijven als nieuwe patiënt. 
De wethouder wijst op het bestaan van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Hier zijn veel partijen bij 
aangesloten die hun krachten bundelen. Zij kijken onder ander hoe zaken verbeterd kunnen 
worden. Een voorbeeld hiervan zijn de zomerartsen die naar Zeeland worden gehaald. 
De heer Van Raaijen kaart de situatie aan rondom de boerderij van de familie Van Damme in het 
centrum van Rilland. Het is van veel inwoners een wens dat de dorpsbepalende boerderij blijft 
bestaan met een woonfunctie en dat de dieren verhuizen naar een locatie in het buitengebied. 
Misschien dat hiervoor een beroep kan worden gedaan op de Postcodeloterij De wethouder merkt 
op dat dit niet onder zijn portefeuille valt, maar het is bekend dat de Raad van State heeft beslist 
dat er tegenover de boerderij appartementen mogen worden gebouwd. Een instantie als de 
Postcodeloterij zal zo’n initiatief nooit in zijn geheel kunnen financieren. De eigenaar zou een 
projectontwikkelaar in de arm kunnen nemen. Dit initiatief moet van hen zelf komen en niet vanuit 
de gemeente. 
Bij de heer Knuit is gemeld dat mensen overlast ervaren van een paardenstal in Schore. Zij 
ruimen de paardenpoep op de openbare weg niet op, ondanks dat dit verplicht is binnen de 
bebouwede kom. De stal die er al langer zit doet dit wel. De wethouder geeft aan dat de mensen 
die dit signaleren een melding kunnen doen via de Fixie-app. De BOA’s kunnen hier dan actie op 
ondernemen. 
De heer Wolse weet dat veel senioren teleurgesteld zijn nu bekend is geworden dat het plan 
‘Kelders’ in Krabbendijke niet loopt zoals gehoopt. De wethouder licht toe dat de huidige 
aannemer het na zes jaar nog steeds niet gelukt is om alle kavels te bemachtigen. Het blijft steken 
op één kavel die erg van belang is en daarom heeft de gemeente de stekker eruit getrokken. De 
gemeente blijft ernaar streven dat er seniorenwoningen/appartementen gebouwd gaan worden. 
Er wordt bekeken hoe dit vorm gegeven kan worden. Het is belangrijk dat de doorstroming van 
woningen op gang komt. 
De heer Wolse informeert naar de bouw van de Julianaschool. De wethouder weet dat de 
materialen duurder zijn geworden, maar dit probleem speelt momenteel bij alle bouwprojecten. 
Verder verloopt het naar wens. 
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12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.05 uur. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 
2 juni 2022 om 13.30 uur. 

 

Actielijst Seniorenraad 
Behorende bij de vergadering van 12 mei 2022 

 Onderwerp Datum Actie 
1. Datum prikken rijzekerheidstest, 

reserveren dorpshuis en te zijner tijd 
publiceren in Reimerswaal Informatie 

12-05-2022 De heer Van Overloop 
en mevrouw Schrijver 

 


