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  Verslag 

1.  Opening 
De burgemeester opent het overleg en heet iedereen welkom. 
 

2.  Afstemming terugkoppeling overleg naar inwoners  
De dorpsraad zal via de dorpsomroeper een terugkoppeling aan de inwoners geven.  

 

3.  Punten ingebracht door de dorpsraad  

a.  Parkeer & Verkeer  
Toelichting dorpsraad  
Sinds 2019 heeft de dorpsraad zelf een verkeersvisie opgesteld die ook is gedeeld met de 

gemeente. Vanwege Covid heeft dit proces stilgelegen. De dorpsraad wil graag opnieuw 

een aantal punten onder de aandacht brengen. 

 

1. Er zijn een viertal goedlopende horecazaken op de Markt. Dit is zeer positief alleen 

brengt het ook parkeerproblemen met zich mee zoals oa in de Schuitvlotstraat. De 

dorpsraad heeft ideeën hoe dit opgelost zou kunnen worden.  

2. In de Blekestraat wordt op dit moment een oude gemeenteschool omgebouwd tot 

brouwerij en worden veel woningen gebruikt voor de toeristische verhuur. Zoals in 

de verkeersvisie van de dorpsraad aangegeven ziet zij hier graag 

eenrichtingsverkeer in deze straat.  
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3. In de Voorstraat zijn verkeer remmende maatregelen genomen. De paaltjes 

remmen de snelheid echter zijn onvoldoende zichtbaar. Het is diverse keren 

voorgekomen dat automobilisten op een paaltje rijden.  

4. Er zijn borden opgehangen met een verwijzing van de Markt naar het 

parkeerterrein bij het Torentje, echter deze borden zijn niet goed zichtbaar. Ze zijn 

te klein en hangen tussen de bomen.  

 

De dorpsraad bespreekt graag de mogelijkheden/onmogelijkheden in een vervolggesprek. 
Daarnaast geeft de dorpsraad mee dat het belangrijk is dat er extra handhaving plaatsvindt 
in het oogstseizoen in de Brouwerijstraat zodat het landbouwverkeer doorgang kan vinden. 
Toeristen plaatsen soms de auto buiten de vakken.  
 
Reactie gemeente  
Een externe verkeersdeskundige van Juust BV heeft naar het verkeerscirculatieplan 
gekeken en er zijn diverse mogelijkheden. In combinatie met het parkeerprobleem dat 
ervaren wordt op diverse plaatsen zou er breder naar het probleem gekeken kunnen worden 
en mogelijk zijn er nog andere oplossingen denkbaar.  
 
Afspraak: 
Er wordt een vervolgafspraak gepland tussen de gemeente en de dorpsraad om de diverse 
punten ten aanzien van verkeer & parkeren te bespreken. In gezamenlijkheid zal gezocht 
worden naar een oplossing voor de ervaren problemen.  
 
b.  Right to Challenge - Verkeersveiligheid  
Toelichting dorpsraad 
De dorpsraad heeft de Burger aan Zet bijeenkomsten bijgewoond waarin gesproken is over 

burgerparticipatie. Een vorm van burgerpartcipatie is het Uitdaagrecht (Right to Challenge). 

De dorpsraad zou graag in het kader van het Uitdaagrecht een project opstarten rondom 

verkeersveiligheid. Eigen inwoners weten vaak beter waar de knelpunten liggen. De 

dorpsraad vraagt zich af of de gemeente hiervoor open staat en budget beschikbaar kan 

stellen.  

 

Reactie gemeente: 

Het is goed om te horen dat de dorpsraad zo enthousiast is over het Uitdaagrecht. De 

toepassing van het Uitdaagrecht is een groeimodel. De gemeente is nog aan het bekijken 

wat de mogelijkheden hiervan zijn. Het Uitdaagrecht zal vooralsnog vooral van toepassing 

zijn op kleine taken. De vraag van de dorpsraad gaat over verkeersveiligheid en daarop is 

het Uitdaagrecht niet van toepassing. Wanneer het veiligheid betreft dan is het aan erkende 

instanties om hier een advies over te geven. Uiteraard kunnen de ideeën die de dorpsraad 

heeft over verkeersveiligheid besproken worden met de verkeersdeskundige. Het aanbod 

van de dorpsraad om mee te denken in oplossingen wordt gewaardeerd.  

 

Afspraak: 

Er wordt voorgesteld dat de dorpsraad de ideeën die er zijn verder uitwerkt en dat dit plan 

besproken zal worden. Er zal een afspraak gepland worden met wethouder de Feijter en 

wethouder Poissonnier en een vertegenwoordiging van de dorpsraad. Tijdens het overleg 

kan bekeken worden welke punten mogelijk al in de planning van de gemeente zitten om op 

termijn aan te pakken en welk budget beschikbaar is.  
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c. Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen 
Toelichting dorpsraad 
In de PZC stond een artikel over de samenwerking tussen de gemeente Sluis en Zorgzaam 

waarin er gekeken gaat worden naar het vergroten van de leefbaarheid in de diverse 

kernen. Punten die ook voor de dorpsraad belangrijk zijn worden genoemd: leefbaarheid, 

wonen, zorgvoorzieningen, mobiliteit. Inmiddels staat er een online afspraak gepland met 

een beleidsmedewerker van de gemeente Sluis. De dorpsraad ontvangt graag van het 

college meer informatie en achterliggende context van dit initiatief. Dorpsraad geeft het 

college mee dat het belangrijk is om de definitie van leefbaarheid helder te formuleren 

zodat daarover in de toekomst geen twijfel kan ontstaan wat hiermee wordt bedoeld. De 

dorpsraad denkt graag mee in de ontwikkelingen en denkt vanuit kansen. De dorpsraad 

signaleert dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de buurtapp nextdoor en ook niet van 

wehelpen.nl. Ze geeft het college mee dat de gemeente Sluis zou kunnen onderzoeken of 

een online platform zoals ‘Anna Zorgt’ ook een meerwaarde kan hebben voor de inwoners.  

Reactie gemeente 

Vitaal West Zeeuws – Vlaanderen :  
Goed te horen dat de dorpsraad belangstelling heeft voor dit project. Om de regio West 
Zeeuws-Vlaanderen leefbaar te houden hebben de gemeente Sluis en ZorgSaam Zorggroep 
Zeeuws-Vlaanderen in de afgelopen periode nagedacht wat hiervoor nodig is. Een tijd 
geleden is er gestart met de ontwikkeling ‘gezondheidsdorp Oostburg’ gaandeweg is dit 
project breder geworden. Het project Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen maakt onderdeel 
uitmaakt van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen: Zeeuwen zelf aan zet. Vanuit diverse 
ontwikkelingen zowel vanuit de gemeente als Zorgzaam is de insteek om alle vitale 
voorzieningen voor West Zeeuws-Vlaanderen te behouden. Er wordt gekeken naar een 
breed palet: woningbouw, verenigingsleven, zorgwoningen, toegankelijkheid, 
huisartsenzorg. Het betreft dus een brede aanpak waarmee een boost wordt gegeven aan 
West Zeeuws-Vlaanderen. Op dit moment bevindt het project zich in een verkenningsfase 
waarin de haalbaarheid op diverse aspecten wordt onderzocht. De stads- en dorpsraden 
zullen hier ook in betrokken worden. Het eerste gesprek met de dorpsraad Groede staat 
gepland.  
 
Anna Zorgt:  

De gemeente Sluis is gestopt met de site Wehelpen.nl omdat er in de praktijk weinig 

gebruik van wordt gemaakt. Op dit moment oriënteert de gemeente zich of het online 

community platform mijnbuurtje.nl een meerwaarde zou kunnen hebben voor de inwoners 

van de gemeente Sluis. Dit is een platform, waar inwoners, gemeente en organisaties 

diverse berichten/oproepjes kunnen plaatsen en waar modules kunnen worden toegevoegd 

zoals een vrijwilligersvacaturebank, sociale kaart of participatie module. Dit zit in een 

verkenningsfase, er is nog niets besloten. Inwoners kunnen op dit moment altijd terecht bij 

het cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie wanneer zij meer informatie wensen over 

welzijn, leefbaarheid en burgerparticipatie.  

Afspraak: 

De stads- en dorpsraden zullen tijdig betrokken worden in de eventuele implementatie van 

mijnbuurtje. De tip over Anna Zorgt zal worden meegenomen in de verkenningsfase.  
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4.  Punten ingebracht door het College B&W 
a) Woningbouw op voormalige locatie gemeentewerken 

8 juli zal er een procesvoorstel wonen in de gemeenteraad worden besproken. Zodra de 
gemeenteraad daarmee instemt zal de procedure rondom de woningbouw op de voormalige 
locatie gemeentewerken van start gaan.     
 

b) Toeristische verhuur 

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni jl. is er een amendement ingediend dat een woning 
voor 120 dagen per jaar verhuurd mag worden. Het college had een ander voorstel waar de 
gemeenteraad niet mee akkoord is gegaan. Er waren een aantal dorpsraden die hebben 
ingesproken deze avond. Dorpsraad Groede maakt zich zorgen over de situatie. De 
dorpsraad zet zich in voor een leefbare kern en maakt dit op diverse manieren kenbaar. 
Echter hebben ze steeds vaker het gevoel dat er niet geluisterd wordt naar de inwoners. De 
dorpsraad is tevreden over de samenwerking met de ambtelijke organisatie; dit verloopt naar 
tevredenheid. De dorpsraad op welke manier zij nog zaken kenbaar kunnen maken wanneer 
het gaat over de leefbaarheid en toeristische verhuur. Dit gevoel wordt door diverse stads- 
en dorpsraden gedeeld.  
 
Reactie gemeente 
De politiek denkt verschillend over de toeristische verhuur. De burgemeester, wethouder 
Ploegaert (portefeuillehouder wonen) en wethouder Poissonnier (portefeuillehouder stads- 
en dorpsraden) staan open voor een overleg met de stads- en dorpsraden. Het lijkt hen goed 
om het proces verder te schetsen en van gedachten te wisselen. Inmiddels heeft dorpsraad 
Cadzand het initiatief hiertoe genomen en zijn andere stads- en dorpsraden aangehaakt. Dit 
overleg zal op korte termijn plaatsvinden.  
 

c) Dorpsvisie 

Wethouder Poissonnier benoemt dat het voor iedere kern goed zou zijn om een dorpsvisie 
te hebben en dat Groede daarin een mooi voorbeeld geeft. Groede heeft een aantal jaren 
geleden een dorpsvisie gecreëerd voor de 10 jaar en gebruikt dit als een kapstok voor de 
activiteiten die zij als dorpsraad onderneemt.  
 

d) Afvalbeleid 

Wethouder de Feijter vraagt hoe de inwoners het nieuwe afvalbeleid van de gemeente 
ervaren. Ze heeft de ludieke actie van Thijs Soeting om de kerk te verlichten erg 
gewaardeerd en heeft hem hierover persoonlijk gesproken.  
 
Reactie dorpsraad  
In het begin was het voor de inwoners even wennen maar de dorpsraad is positief dat de 
cijfers nu al een reductie van afval laten zien. Er zijn op dit moment weinig wanklanken vanuit 
het dorp. Wel zijn er een aantal waarnemingen gedaan:  

- Er is in het dorp een groot percentage tweede woningen, bij deze huizen blijven de 

containers staan. Hoe wil de gemeente hiermee omgaan?  

- De plastic zakken aan de straatkant lijkt een stap terug in de tijd. Zakken kunnen 

opengaan en in de zomermaanden kan er sprake zijn van stankoverlast.  
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- Zou incontinentie materiaal en babyluiers vaker opgehaald kunnen worden?  

Reactie gemeente: 
Wethouder de Feijter vindt het goed te horen dat het over het algemeen goed verloopt. Wat 
betreft de waarnemingen dorpsraad:  

- Wanneer je een aparte container hebt voor plastic is de kans aanwezig dat restafval 

in deze container verdwijnt. Door het gebruik van doorzichtige zakken wordt dit 

voorkomen.  

- Inwoners kunnen een extra container aanvragen voor incontinentie materiaal, 

echter zal deze niet extra worden opgehaald. Op dit moment wordt beleid 

geschreven voor afval babyluiers. Het zou kunnen dat hiervoor ook een extra 

container komt of dat er bij de kinderopvang een container wordt neergezet. 

De dorpsraad vraagt waar de vuilniszakjes voor het groene emmertje kunnen worden 
aangeschaft. Wethouder de Feijter zal dit navragen maar geeft aan dat ieder bio vriendelijke 
vuilniszak gebruikt kan worden.  
 

e) Burgerinitiatieven 

Ten aanzien van dit agendapunt zijn er geen bijzonderheden te melden. Wethouder 
Poissonnier geeft aan dat er veel burgerinitiatieven genomen worden in Groede en dat de 
dorpsraad goed op de hoogte is wat betreft de werkwijze.  
 

f) Ondermijning 

Afgelopen jaar is de gemeente Sluis opgeschrikt door aantal drugs-laboratoria in Zeeuws-
Vlaanderen. De oproep is om alert en opmerkzaam te blijven als men verdachte situaties 
ziet. Gelukkig weten steeds meer inwoners de politie of de meld misdaad anoniem lijn te 
vinden. Het college wil het nogmaals onder de aandacht brengen en stelt voor aan de 
dorpsraad om er mogelijk eens aandacht aan te besteden in het dorpskrantje. Het is niet zo 
dat de politie bij 1 signaal dat gegeven wordt kan uitrukt, maar wanneer er diverse signalen 
binnekomen dan kunnen ze gaan polsen. Als er behoefte aan is kunnen de gegevens ook 
doorgegeven worden via de adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente.  
Melden kan op 3 manieren: 
Spoed                               112 
Geen spoed                      0900-8844 
Anoniem melden               0800-7000 of  www.meldmisdaadanoniem.nl 
 

g) Wandelen met het college 

Sinds enige tijd kunnen inwoners een wandeling maken met het college. Het is een enorm 
succes en er maken veel inwoners gebruik van. De Burgemeester heeft afgelopen week 
haar 40e wandeling gemaakt. Het is voor de inwoners een laagdrempelige manier om iets 
bespreekbaar te maken. Het college wil graag de wandelingen voor te zetten. De vraag 
vanuit het college aan de dorpsraad om dit onder de aandacht te brengen bij inwoners. 
Aanmelden voor een wandeling kan via de e-mail: bestuurssecretariaat@gemeentesluis.nl 
 

h) Idee Duinovergang Groede (Regiodeal) 

Er is een idee ontstaan om de duinovergang Groede bij Puur en Camping Groede aan te 
pakken. Dit idee wil de gemeente aandragen als project voor de Regiodeal Zeeuws-
Vlaanderen. Er vallen drie thema’s onder: toegankelijkheid stranden, verkeersveiligheid en 
toeristische aspect. Er komen veel wegen op dat punt samen en het is belangrijk om het 

http://www.meldmisdaadanoniem.nl/
mailto:bestuurssecretariaat@gemeentesluis.nl
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overzichtelijk en veilig te houden. Het idee is om de duinovergang breder te maken en het 
aspect toegankelijkheid daarin mee te nemen.  
De dorpsraad is niet bekend met dit plan en vraagt zich af wat de grootte ervan is en hoe het 
aanvragen van een project bij de regiodeal werkt.  
 
Reactie gemeente:  
Wethouder Ploegaert geeft aan dat het alle verkeersbewegingen omvat tussen camping 
Groede,  de duinovergang en de parkeerplaats.  Tevens de mogelijkheid om de 
duinovergang rolstoeltoegankelijk te maken. Een project kan ontstaan vanuit particulier 
initiatief maar de gemeente of overheidsorgaan dient de aanvraag is. Zeeuws-Vlaanderen is 
aangewezen als regio die een impuls kan indienen. Het is een samenspel tussen het 
ministerie, de provincie , gemeentelijke overheid en soms ook ondernemers. Zeeuws-
Vlaams breed zijn er kaders vastgesteld wanneer en bepaald project in aanmerking komt 
voor de  Regiodeal. Voorwaarden voor een project is dat er altijd sprake is van cofinanciering. 
Wethouder Ploegaert heeft informatie verstuurd aan de dorpsraad Groede over de regiodeal.  
 
Afspraak:  
Zodra besloten is dat het idee rondom Duinovergang Groede gebruik kan maken van de 
regiodeal dan zal de dorpsraad hierbij betrokken worden.  
 
 

5.  Opknapronde door Rudi Cornelis en dorpsraad 
De toezichthouder heeft contact hierover met de voorzitter van de dorpsraad. Een aantal 
zaken zijn al opgepakt.  
 

6.  Rondvraag  
Hans van de Geer:  
Er is een plan rondom de ruiterpaden goedgekeurd door de gemeenteraad echter hij kan 
dit plan niet vinden.  
 
Afspraak: 
Ester Verweij zal navragen bij Reinder de Jong om dit aan te leveren bij de dorpsraad.  
 
Wethouder de Feijter: 
Vraagt zich af of het klopt dat de voetbal een nieuwe kantine heeft.  
De dorpsraad beaamt dat er een verbouwing is geweest aan de kantine en er een vrij 
nieuwe kantine staat. De wethouder is blij verrast en spreekt een dankwoord uit.  
 

7.  Sluiting  
De Burgemeester sluit het overleg. 
 


