
 
 

 

Notulen vergadering dorpsraad Groede 
Datum:   Maandag 25 april 2022 
Aanvang:  19.05 uur Locatie:   Torentje 
Aanwezig: Arno, Mia, Sharon, Hans notulist 
 
Opening 
Arno opent de vergadering om 19.05u. 
Inloopspreekuur:   niemand 
 
Notulen van maart 2022 zijn akkoord 
 
Actiepunten 
430: Update Monnikenpad opnemen in plan Geschiedenis van Groede 
431: Wandelpad realiseren: naar PM lijst ivm patstelling tussen eigenaren, gemeente, 
provincie. 
448: AVG proof publiceren: de notulen zelf gaan 1 op 1 online. De aanhangsels niet. 
454: vormgeving nieuwjaarsreceptie: komt in najaar op de agenda. 
458: overzicht bijgewoonde activiteiten is in orde. Gaat naar drive. 
459: Hans overlegt op 11 mei over cultuurcafé mogelijkheden 
460: mail over hondenpoep en ludieke acties is beantwoord 
461: “manifest burgerparticipatie” is ingebracht bij Burger aan Zet 
465: achtergrond over toeristische verhuur is besproken met aanvraagster. Ze was goed op 
de hoogte en heeft conform regelgeving gehandeld. DR mening is haar nu bekend. Verder 
advies: wacht het coalitieakkoord af. 
Terzijde: in de tweede woning verordening was destijds een lijst opgenomen van panden die 
ongeschikt werden geacht om in te wonen en als tweede woning verkocht mochten worden. 
Speelt nu geen rol bij toeristische verhuur. 
 
P.M.lijst 
Geen wijzigingen of opmerkingen 
 
Nav Ingekomen stukken en mails 
Evenementen aanmelden bij Gastvrij ZwsVl wordt op .net en FB gezet. 
Antwoord van B&W op “Statement Burgerparticipatie” is tkn. 
KUBB toernooi voor Sdraden in 2023? Ja we doen mee. Hans wordt tot captain 
gebombardeerd en Ester V wil wel scheidsrechter zijn. 
Arno gaat vragen van SB over Groede Fit beantwoorden 
Alle vragen van EV over jaarvergadering en BAZ zijn afgehandeld 
Op melding vanuit Boerenhol over aanhoudende problemen is gereageerd. 
Melding vanuit Everaarslaan over verkeersproblemen wordt beantwoord 
Hans zal reageren op mails in kader van Geschiedenis van Groede 
Er is nog geen reactie van Buurtbemiddeling op uitnodiging om in vergadering te komen. 



 
 

 

 
Opening heringericht Boerenhol 
Hans was namens DR aanwezig. Van der Maas gaf aan dat Boerenhol nu weer uit de top tien 
is gezakt op de provinciale prioriteiten lijst. Wethouder De Feyter vindt dat het nog zeker 
niet af is. Conclusie: bewoners moeten gewoon aan blijven houden. 
Eerste mail over aanhoudende problemen is al binnengekomen! 
De herinrichting is nog niet volledig af. Er komen nog twee Smiley borden (die niet voorzien 
zijn van de mogelijkheid om allerlei andere taken/snufjes uit te voeren). Staan nu in 
nalevering.  En het geheel moet nog “dorpser” aangekleed worden. 
DR wil tzt evaluatie faciliteren. Arno gaat bellen met bewoners. 
 
Speeltuin 
Arno heeft na de evaluatie direct een samenvatting van alle afspraken aan gemeente 
gemaild.  Het blijkt nodig de druk erop te houden. Afvalprobleem vraagt om een creatieve 
oplossing. 
 
Right to challenge (Uitdaagrecht) 
20.05u EV, contactpersoon van de gemeente komt deelnemen aan de vergadering. 
Onderwerp is het uitdaagrecht van de burger ten aanzien van de gemeente. Voor de 
gemeente is dit ook nieuw en zij wil aan de hand van de vraag van de Dorpsraad of 
verbetering van de veiligheid en parkeermogelijkheden op het parkeerterrein bij het 
Torentje geheel of gedeeltelijk binnen het uitdaagrecht valt, komen tot meer duidelijkheid 
over wat dit uitdaagrecht inhoud en waar de verschillen liggen t.o.v.  burgerinitiatieven. 
De gemeente heeft een document hierover: beleidskader uitdaagrecht. Terug te vinden op 
de gemeente site bij:  besluitvormende raadsvergadering van 23-9-2021. 
De gemeente wil een pilot tot 2024. Het DR voorstel zou die pilot kunnen worden 
 
In de algemene stads- en dorpsraden vergadering 2020 is op de vraag van Hans om 
verkeersonveiligheid in Groede via het Uitdaagrecht aan te pakken door de wethouder 
geantwoord dat het uitdaagrecht daar niet voor was. Eis is dat er een onderwerp is waar 
budget voor is binnen de gemeente. En waar het initiatief dan leidt tot andere en 
goedkopere/zeker niet duurdere invulling/uitvoering. 
 
Aanpassing van het parkeerterrein  heeft zowel bij de gemeente als bij Burger aan Zet al 
geleid tot discussies of het binnen het uitdaagrecht valt. “Veiligheid” is inderdaad 
uitgezonderd in het Uitdaagrecht. Alleen zijn de omschrijving en afbakening van “veiligheid” 
niet helder. Dat burgers niet het initiatief toegewezen krijgen om 50km wegen naar eigen 
inzicht opnieuw in te richten is duidelijk. Maar als een initiatief leidt tot grotere veiligheid 
van weggebruikers hoeft dat niet per definitie uitgesloten te zijn. Daarom wordt intern 
opnieuw gekeken naar het voorstel omtrent het parkeerterrein. De stellingen zijn: gemeente 
zegt: het parkeerterrein is veilig en het kan niet anders. De DR zegt: nee, het kan wél beter 
én veiliger. 
 



 
 

 

Is er Budget voor aanwezig bij de gemeente?  Dit lijkt simpel maar dat is het niet. Het gaat 
immers niet (alleen) over reeds afgebakende toewijzingen van bedragen, het gaat ook over 
op langere termijn vrij te maken gelden in de begroting om doelen  te bereiken. Waarbij het 
“budget” nog niet is uitgekristalliseerd. En er zijn natuurlijk verschillende insteken mogelijk. 
Lees “potjes”. Maar als het initiatief nergens voorkomt in de begroting van de gemeente dan 
vervalt het uitdaagrecht. 
Het is niet duidelijk of de DR vraag voldoet aan de “budget” eis en EV en collega pluizen dit 
verder uit. 
 
Een groot verschil met een burgerinitiatief is dat bij het uitdaagrecht de regie bij de 
aanvrager ligt en niet bij de gemeente. Ook de benodigde deskundigheid wordt geleverd 
door de aanvrager. Bij het uitdaagrecht is het de taak van de gemeente om kaders te stellen 
en afspraken en resultaten te controleren. 
Het is aan de DR om externe deskundigheid te vinden ter ondersteuning van het plan. 
Temeer daar er binnen de gemeente momenteel maar 1 verkeersdeskundige is die alles 
moet behappen. 
 
Zoals gezegd zou de herinrichting onder het uitdaagrecht kunnen vallen. Ester: 1e stap is in 
planvorming opnemen.  
Sharon vraagt wat er gebeurt als de uitdager uiteindelijk het financieel niet haalt volgens 
plan? Of. Als open vraag: hoe lopen de geldstromen? Ester: dat wordt telkens individueel in 
de overeenkomst opgenomen. 
Planning: Ester gaat met collega van burgerparticipatie sparren en pluizen in de begroting. 
De volgende vergadering is er weer contact met 1e input van Ester.  
DR zet stappen daar waar mogelijk. 
 
MFC Torentje lange termijn. 
Arno: ongeveer twee maanden geleden is er met wethouder P en gemeenteambtenaar SB 
gesproken over uitbreiding van het Torentje tot een echt dorpshuis dmv een aanbouw. De 
ouderensoos zou daar bijv. heen kunnen verhuizen. Er is geen verslag van. Ester zal 
betrokkenen nog een mail sturen. 
 
Hoe andere dorpen met de witte borden omgaan zal ook door Ester bekeken worden. 
Vertrek Ester 21.20u. 
 
Glasvezel 
Delta heeft de aanleg van glasvezel in de grotere kernen voor 2022 op de planning staan. 
Voor de kleinere kernen is nog geen planning gemaakt. Aanleg in de kern ligt wel voor de 
hand. Aanleg in het buitengebied is problematischer/onrendabel. 
Delta laat andere providers op het netwerk toe. Hebben nog geen aanvraag gehad hiervoor. 
Glasdraad: als 40% van de woningen in Zeeuws Vlaanderen meedoet dan maakt Glasdraad 
ook in het buitengebied een aansluiting voor 200 euro + verplichting een van hun providers 
te kiezen. Anders 250 euro boete. Delta hoort niet tot de providers die via Glasdraad 



 
 

 

gekozen kunnen worden. Wil je dus een Glasdraad aansluiting dan zul je Delta moeten 
opzeggen. 
Glasdraad houdt een reeks voorlichtingsavonden. 19 mei in Groede. 
De gemeente speelt geen enkele rol. Heeft ook geen invloed. Voor iedereen die een netwerk 
wil aanleggen gaat de stoep gewoon weer open. 
 
Algemene vergadering 
!1 Mei in het Torentje. Arno maakt bijtijds een opzetje met de highlights vanaf de laatste 
algemene vergadering. Zal aan DV vragen hun financieel verslag te presenteren. Sharon 
maakt financieel verslag voor DR. Verdere punten: leden gezocht voor DR. Parkeren/Verkeer 
(Mia). Geschiedenis van Groede (Hans).  Wonen: niet. 
 
Activiteitenschema van Dorpsraad 
De opzet van Hans is in orde bevonden. Gaat naar Drive. Arno’s activiteiten in BAZ zijn als 
burger. Horen daar niet in thuis. 
 
Verkeer en parkeren 
Vanwege de korte periode dat de wethouder nog in functie is en vanwege het feit dat de 
ambtenaar met veel werk zit en met de nasleep van covid zit is er door Hans direct  een 
gespreksverslag gemaakt van het overleg over parkeren/verkeer dd 20 mei. Dit is ter 
goedkeuring aan betrokkenen voorgelegd. 
 
Wvttk 
Mia zal met DV samen de drank voor de algemene vergadering regelen. 
 
Sluiting: Arno sluit de vergadering om 22.05u 
 

  


