Goede voorzieningen zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van Serooskerke
Doelstelling

Instrumenten

Acties

Wie

Trottoirs kunnen beter begaanbaar gemaakt
worden. Verbeteringen moeten gerealiseerd
zijn in 2016, zodat de trottoirs goed begaan- en
berijdbaar zijn voor voetgangers en
rollatorgebruikers.

Ieder jaar wordt er een
Dorpsschouw gehouden door
gemeente en dorpsraad.
Knelpunten worden dan
geïnventariseerd.

Jaarlijks uitvoeren Dorpsschouw.

Dorpsraad samen
met de
kernwethouder.

Serooskerke heeft per januari 2020 een
multifunctioneel dorpscentrum in de Zandput,
waar jong en oud bij elkaar komt om te
sporten, elkaar te ontmoeten en sociale
contacten te onderhouden.

De huidige faciliteiten
Zandput vervangen door /
uitbreiden met:
1. Nieuwe sportzaal.
2. (sport/buurt) Café.
3. Biljartgelegenheid.
4. Verenigingszaal.
5. Vergaderruimtes.
6. Koppeling met het
zwembad.Sport- en
spelgelegenheden voor
ouderen.

Het gebouw De Zandput en de gymzaal
integreren tot één geheel.
1. De gymzaal krijgt ruimere
afmetingen.
2. De KOW krijgt een plaats in het
dorpshuis.
3. Een (senioren) ontmoetingsruimte .
4. Het jeugdhonk uit de oude pastorie
naar het dorpshuis verhuizen.
5. Een deel van het grasveld inrichten
met volkstuintjes / jeu de boules baan
/ beweegtuin.
6. Horeca faciliteiten profileren.
7. Het parkeerterrein voor de Zandput
krijgt een facelift waarbij met name
de horecavoorziening prominent en
aantrekkelijk in het zicht komt.
8. Het startpunt van het fietsknooppunt
Serooskerke komt bij de Zandput.

Gemeente,
Protestantse Kerk
Serooskerke,
dorpsraad,
vrijwilligers.

Een schoon Serooskerke maakt het dorp beter
bewoonbaar.

Straten en wegen in en buiten
de kern worden schoon
gehouden door vrijwilligers.

Onderzoek of per wijk/straat vrijwilligers
regelmatig zwerfvuil willen opruimen. De
gemeente kan zorgen voor hesjes en
knijpers.

Dorpsraad.

Het verbeteren van de uitstraling van het dorp
Serooskerke in de breedste zin van het woord,
te denken valt aan zowel fysieke als digitale
uitstraling. Hierdoor zal de beleving en
herkenbaarheid van Serooskerke verbeteren.

1. Een goed toegankelijke,
aantrekkelijke website.
2. Aanpak van de
knelpunten door
gemeente, instanties,
vrijwilligers en
ondernemers.
3. Subsidies.

1. Het samenvoegen van alle websites op
één locatie (Serooskerkewalcheren.nl)
en vandaar uit door linken.
2. Bruisende websites hieraan koppelen.
3. Herinrichting Torenstraat,
Vrouwenpolderseweg, Zandput.
4. Aankleding rotondes met groen etc.
5. Verrommeling tegengaan.
6. Verlichting Parallelweg (Kadetweg)
verbeteren.
7. Mobiele netwerk verbeteren.

Gemeente,
ondernemers,
bewoners,
dorpsraad.

Voldoende speelruimte voor de jeugd.

Een natuurspeelplaats in/aan
de oostelijke rand van park
Welgelegen.

Gemeente,
dorpsraad,
exploitant
verenigingsgebouw Zandput,
exploitant
zwembad
(Gemeente) en
vrijwilligers.

Zwembad De Goudvijver blijft tot in lengte
van jaren open. Bekendheid vergroten en meer
bezoekers trekken waardoor exploitatie zal
verbeteren.

1. Vergroting aantal
bezoekers.
2. Verminder
exploitatiekosten.

1. Informatie verzamelen bij Speelhof
Hoogerzael aan de Sandberglaan en
speeltuin Het Meiveld (beide in
Middelburg).
2. De mogelijkheid onderzoeken om een
dergelijke speelplaats te realiseren en
zo mogelijk te combineren met het
zwembad en/of het speelveld Zandput
(waarbij gebruik wordt gemaakt van
de huidige speeltoestellen).
3. Maken van een ontwerp voor een
dergelijke speeltuin.
1. Onderzoek hoe het bezoek verder kan
worden gestimuleerd (bijv.
arrangementen campings, maar ook
betere verwarming).

Gemeente,
dorpsraad,
exploitant
zwembad

3. Maak een plan B bij
dreigende sluiting.
4. Zichtbaar zijn/profileren
via online-kanalen.
Vindbaarheid vergroten.

De basisschool sterker profileren; meer
benadrukken van de aanwezig kwaliteit.

Zorgen voor een website en
profiel social media (o.a.
Facebook). Contact leggen
met KOW.

2. Onderzoek een verdere verruiming
(Gemeente).
van de openingstijden en
seizoenverlenging.
3. Onderzoek of het mogelijk is om meer
vrijwilligers in te schakelen bij
exploitatie.
4. Zorg dat er een draaiboek op de plank
ligt om met vrijwilligers verder te
gaan als sluiting toch dreigt.
5. Benutten van online mogelijkheden
om het zwembad te promoten: eigen
website, promoten via o.a. social
media; Facebook, Twitter account.
Tevens zorgen dat het zwembad
makkelijker ‘gevonden’ kan worden
door onder meer een duidelijke
ingang.
1. Zichtbaar zijn/profileren via onlineDirectie school.
kanalen.
2. Benoemen van sterke
eigenschappen/aanbod van de
basisschool. O.a. goede prestaties,
tevredenheid ouders en leerlingen,
werken met moderne en effectieve
werkvormen.
3. Mogelijkheden voor- en naschoolse
opvang onderzoeken.

Serooskerke moet voor jong en oud een plaats zijn waar het plezierig en veilig wonen is.
Doelstelling

Instrumenten

Acties

Wie

Serooskerke blijft een
gevarieerd woningaanbod
behouden.

Voldoende aanbod van woningen voor de gehele bevolking.

Inventariseren en
gemeentelijk beleid in
kaart brengen..

Woningstichting
Walcheren,
Gemeente,
particulieren.

Het is en blijft aantrekkelijk Voldoende aanbod van woningen voor starters.
voor jongeren om in
Serooskerke te blijven
wonen.

Inventariseren of er
belangstelling is voor
cascobouw en het
coöperatief afbouwen.

Woningstichting
Walcheren,
Gemeente,
particulieren.

Het is en blijft aantrekkelijk Levensloopbestendige woningen zodat de senioren langer kunnen
voor ouderen om in
blijven wonen.
Serooskerke te blijven
wonen.

Zie inbreidingslocaties.

Woningstichting
Walcheren,
Gemeente,
particulieren.

Benoemen van
inbreidingslocaties waar
nieuwbouwwoningen op
korte en lange termijn
kunnen worden
gerealiseerd.

Locaties prioriteren en
samen met Gemeente
haalbaarheid
onderzoeken.

Gemeente en
dorpsraad.

1. Oude Meermarkt te realiseren in 0‐2 jaren, kansrijk voor
bijvoorbeeld starterswoningen.
2. Seniorenwoningen Vroonstraat herontwikkelen, te realiseren
in 5‐10 jaren.
3. Boomgaard Vrouwenpolderseweg te realiseren in 2‐5 jaren,
fraaie woonlocatie met villa's.
4. Walhout te realiseren in 0-2 jaren, kans voor twee villa’s.
5. Meulenberg te realiseren in 2‐5 jaren, redelijk kansrijk voor
wonen en werken in combinatie. Eventueel samen met
voorgaande (3) inbreidingslocatie te ontwikkelen.
6. Vlasstraat te realiseren in 5 -10 jaren. Kans voor fraaie
woonlocatie, villa's.

7. Hoek Luijksberglaan . Te realiseren op lange termijn (meer
dan 10 jaren) kans voor starterswoningen.
8. Geldof Noordweg. Te realiseren in 2‐5 jaren. Kansrijk voor
starterswoningen.
9. De Wegwijzer. Te realiseren op langere termijn (10 jaren of
meer). Kansrijk voor starterswoningen bij verplaatsing school.
10. Caravanstalling. Wellicht te realiseren op langere termijn
(meer dan 10 jaar).
Bestaande woningen /
woonblokken worden
gesaneerd en vervangen /
verbouwd zodat ze aan de
eisen van de tijd voldoen.

1. Woonvisie van de gemeente (en woningstichting) verwoordt
plannen tot vervanging en/of verbouwing van oude
huurwoningen.
2. Gemeentelijke projecten voor de aanpak van bestaande
koopwoningen om deze energiezuiniger, duurzamer en
levensloopbestendiger te maken.
3. Verdere uitrol en stimulering van het reeds opgestarte project
voor woningeigenaren voor woningen vanaf 1980.

1. Overleg tussen
gemeente en
woningstichting.
2. Gemeente handhaaft
herstructeringsfonds
met laagrentende
leningen voor deze
huiseigenaren.
3. Handhaving van
stimuleringsregeling
‘Opplussen loont’
voor senioren van 55
jaar of ouder.

Woningstichting
Walcheren,
Gemeente en
huiseigenaren.

De kern van Serooskerke
ziet er vanaf voorjaar 2016
visueel aantrekkelijk uit
evenals de rotondes bij de
toegangen.

1. De aanwonenden van Noordweg, Torenstraat,
Vrouwenpolderseweg, Oostkapelseweg en omgeving
Johanneskerk werken samen om hun straat aantrekkelijker te
maken.
2. Opknappen dorpsentree zuid en oost binnen 2‐5 jaar.

3. Aankleding rotondes.
4. Belvedère Torenstraat/ Centrum alsnog uitvoeren binnen een
termijn van 5-10 jaar.

Er is per januari 2017 een
duidelijk beleid om nieuwe
woningen aan te laten
sluiten op de omgeving en
het stratenplan van
Serooskerke.

Bestemmingsplan gemeente.

1. Aanwonenden
uitnodigen om een
bloembak te
adopteren.
2. Oostkapelseweg:
plantvakken
adopteren door
aanwonenden:
bloementuin of
groentetuin hierin
aanleggen.
3. Tuin Johanneskerk
betrekken bij
dorpsactiviteiten,
bijvoorbeeld een
wekelijkse
zomerkindermarkt.
4. Gemeente zorgt voor
bakken en plantgoed.
5. Hoveniers
interesseren.
6. Belvedère
Torenstraat/ Centrum
uitvoeren is nodig om
dorp een betere
uitstraling te geven.
Bestemmingsplan
aanpassen.

Aanwonenden,
dorpsraad en
Gemeente.

Protestantse Kerk
Serooskerke.

Dorpsraad.
Gemeente.

Gemeente.

Serooskerke heeft een rijk verenigingsleven. Verenigingen werken samen zowel lokaal als regionaal.
Doelstelling

Instrumenten

Acties

Wie

Overzicht krijgen van de
verenigingen in Serooskerke.

1. Inventarisatie bijvoorbeeld door middel van
een vragenlijst.
2. Digitaal meldpunt.

3. Inventarisatie maken van alle
verenigingen in Serooskerke. Van te
voren wordt bepaald welke gegevens
(naam, adres, doel enz.) per
vereniging in het overzicht worden
vermeld.
4. Van het overzicht een brochure
maken.
5. Gebruik maken van de website
Serooskerkewalcheren.nl.

Dorpsraad stelt
een werkgroep
samen die deze
actie gaat
uitvoeren.

Handhaving, waar nodig
versterking en waar mogelijk
uitbreiding van het rijke
verenigingsleven in
Serooskerke.

Overleg en enquête.

1. Knelpunten en behoeften van de
verenigingen in Serooskerke
inventariseren.
2. Verenigingen met dezelfde
problematiek bij elkaar brengen om
na te gaan of men bereid is door
middel van samenwerking tot
oplossingen te komen.
3. Inventariseren of er behoefte is aan
nieuwe activiteiten die in
verenigingsvorm of anders kunnen
worden uitgevoerd.
4. Ideeën voor nieuwe activiteiten
helpen realiseren.

Dorpsraad stelt
een werkgroep
samen die deze
actie gaat
uitvoeren.

Samenwerking met de
sportverenigingen in
omliggende dorpen
onderzoeken om de kwaliteit
van de faciliteiten te verbeteren
en de diversiteit in sportaanbod
te vergroten.

1.
2.
3.
4.

Samen trainingen geven.
Delen trainingsmaterialen.
Samen opleidingen/cursussen volgen.
Combi-korting bij lidmaatschap meerdere
sportverenigingen binnen gemeente.

Spreiding van evenementen
van de sportverenigingen in
Serooskerke (incl. zwembad).

Evenementenkalender.

5. Verkennen of er mogelijkheden zijn
voor samenwerking tussen de
Serooskerke verenigingen en
verenigingen in andere kernen.
Contacten leggen met bestuursleden
verschillende sportverenigingen om een
eerste aanzet tot samenwerking te
bespreken.

De dorpsraad
neemt het
initiatief voor een
startbijeenkomst.

1. Contacten leggen met bestuursleden
verschillende sportverenigingen om
afstemming te bespreken.
2. Evenementen vermelden op website
Serooskerkewalcheren.nl.

De dorpsraad
benadert een
voorzitter van
één van de
verenigingen.

Serooskerke is en dorp, waar de bewoners naar elkaar omzien. Een hechte gemeenschap. Ouderen en
hulpbehoevenden krijgen zorg van buren, vrienden, kinderen en instanties, die hulp verlenen of hulp
regelen.
Doelstelling

Instrumenten

Acties

Wie

In Serooskerke zijn 2 mediators
(m/v) beschikbaar om te bemiddelen
bij conflictsituaties tussen
dorpsbewoners.
De burgers van Serooskerke zien
naar elkaar om.

Een haalbaarheidsonderzoek in overleg met
de Stichting Welzijn Veere.

1. Eerste gesprek initiëren.
2. Na principe akkoord
vervolgstappen bepalen.

Dorpsraad, SWV,
Gemeente .

Een medeburger helpen, aandacht geven,
directe burenhulp.

1. Zie folder burenhulp in
Serooskerke.
2. Hulp aan ouderen en
dorpsbewoners met weinig
financiële middelen (
boodschappen, kleine
karweitjes, hulp bij financiële
moeilijkheden, attentie op
feestdagen, maandelijks
koffiedrinken.

Protestantse Kerk
Serooskerke,
Stichting Welzijn
Veere,
coördinator
burenhulp.

Sterk ondernemerschap kenmerkt Serooskerke en zijn inwoners
Doelstelling

Instrumenten

Acties

Wie

Verbeteren en versterken van
het ondernemersklimaat in
Serooskerke.

Optimale inzet van ondernemers
ondernemersvereniging en
ondernemersmanager.

1. Organiseren van evenementen
voor/door en bij ondernemers.
2. Samenwerkingsacties tussen
ondernemers (b.v. kortingsactie ’s).
3. Nog meer leden werven voor
ondernemers vereniging.

Ondernemersvereniging
Serooskerke,
ondernemersmanager,
ondernemers zelf.

De regio functie die
ondernemend Serooskerke
heeft in stand houden,
verbeteren en uitbreiden met
als wens meer specialisatie
zoals bijv. bakker, slagerij, en
terras etc.
Duidelijkere bewegwijzering
om bereikbaarheid op korte
termijn te verbeteren.

1. Samenwerking tussen gemeente en
ondernemers.
2. Samenwerking tussen ondernemers.

1. Goede voorwaarden creëren voor
ondernemend Serooskerke.
2. Het mobiele netwerk verbeteren.
3. Regelmatig overleg tussen de
ondernemersvereniging Serooskerke
en de gemeente.

Gemeente, ondernemers,
ondernemersmanager,
ondernemersvereniging
Serooskerke.

1. Bewegwijzeringsborden
fysiek/digitaal.
2. Samenwerking met
Gemeente/Rijkswaterstaat/Provincie.
Samenwerking van ondernemers met
gemeente en diverse instanties.

Het organiseren van overleg tussen de
betrokken instanties en de ondernemers.

Ondernemers,
ondernemersvereniging
Serooskerke,
ondernemersmanager.
Overheid,
Gemeente,
ondernemers,
ondernemersvereniging
Serooskerke,
ondernemersmanager.

De ondernemer moet niet
belemmerd worden in het
ondernemen door overbodige
regelgeving.

1. Helderheid verschaffen in de
regelgeving voor de ondernemers,
bijvoorbeeld met betrekking tot
afvalverwerking.
2. Waar mogelijk vereenvoudiging en
vermindering van de regelgeving.

In Serooskerke wordt Walcherse kunst getoond. De rijke historie wordt ontsloten
Doelstelling

Instrumenten

Acties

Wie

Viering van het 825 jarig
bestaan van Serooskerke in
2022.
Realisatie kunstwerk.

Bewustwording en enthousiasmering.

Instellen van een jubileum commissie die
tijdig met de voorbereiding van de viering
kan starten.
Samenstellen kunstcommissie.

Dorpsraad.

Mooi Serooskerke voor het
voetlicht brengen.

Realiseren tijdelijke ruimte
voor exposeren kunst.

Aanvragen en gebruikmaken van de
gemeentelijke subsidie.
Ommetjes in en rond het dorp:
1. Aanpassen van het bestaande Ommetje.
1. Geschiedenisroute (wandelroute). Digitale 2. Routes maken.
geocache.
2. Geschiedenisroute (fietsroute).
Informatiepunten bezichtiging.
3. Wandelommetje westzijde.
Gebruikmaken leegstaande panden.

Eigenaren en makelaars benaderen.

Dorpsraad.
Johan Geerse,
Robert van
Dierendonck,
Stichting
Landschapsverzorging
Zeeland,
dorpsraad.
Cocky Wattel.

Serooskerke zet zich actief in voor een duurzame toekomst
Doelstelling

Instrumenten

Acties

Wie

Serooskerke werkt aan een
duurzame toekomst.

Serooskerke maakt gebruik van
het gemeentelijk beleid volgens
het Veerse Duurzaamheidsplan:
een routekaart naar een energie
neutrale gemeente in 2050

1. Een Werkgroep Duurzaam
Serooskerke oprichten.
2. Burgers en bedrijven verder
bewust maken en hen wijzen
op de mogelijkheden die
overheden bieden voor
facilitering en (mede)
financiering.
3. De aanschaf van zonnepanelen
stimuleren en de mogelijkheid
onderzoeken van een zonneenergiecoöperatie voor mensen
die zelf geen panelen kunnen
plaatsen.
4. Een Duurzaamheidsweek
organiseren.
5. Bij renovatie of herbestraten
waterstromen zoveel mogelijk
scheiden in vuil en grijswater.
6. Waterbergingen realiseren.
Proef zoetwaterbel Serooskerke
doorzetten. Indien proef succes
vol blijkt uitbreiding project
stimuleren.

Dorpsraad,
Werkgroep Duurzaam
Serooskerke.

Serooskerke werkt aan een
duurzame toekomst.

Overtollig regenwater opslaan in
kreekruggen en gebruiken in
drogere perioden. Hiermee
verdroging en verzilting
tegengaan.

Gemeente.

Stichting Waterhouderij
Walcheren.

