STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Koudekerke
Datum:
Plaats:

woensdag 25 mei 2016 om 20.00 uur
Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke

AGENDA:
1. Opening, welkom en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 23 maart 2016
Zie bijlage

4. Ingekomen en uitgegane stukken
Overzicht is ter vergadering aanwezig

5. Mondeling verslag en terugblik
6. Recente ontwikkelingen in lopende zaken:
- Parkje Kerkhoflaan
- Middelburgse straat (zie o.a. bijlage: brief van de heer Joost van Driel over verkeersituatie)
- Dorpsvisie
- Dishoek (o.a. boom op het plein bij de strandovergang)

7. BuurtWhatsApp
8. Vragen en opmerkingen van dorpsbewoners
9. Rondvraag en sluiting.

Bijlage: tekst email BuurtWhatsApp:
Geachte dorpsraden en beheerders van de Welkomstborden,
Zoals u waarschijnlijk weet is er ook in uw woonkern een BuurtWhatsApp* groep actief. Een overzicht van de
gestarte groepen kunt u vinden op http://wabp.nl/ en op onze pagina’s op Social Media (zie onder). Nu is het
pakken van inbrekers en andere criminelen één van de doelen van de BuurtWhatsApp groepen. Een andere
nog belangrijkere reden is het preventieve effect van de groepen. Over dit laatste gaat deze mail en dit
verzoek.
Wil een BuurtWhatsApp groep een preventieve werking hebben dan is het noodzakelijk dat de criminele
doelgroep het bestaan ervan weet en zo mogelijk zelfs bekend is met het effect van de BuurtWhatsApp groep.
Als we de doelgroep bezien dan is daarin een tweedeling te onderscheiden, namelijk een groep die afkomstig is
uit de regio en een groep die afkomstig is buiten de regio, zoals bijvoorbeeld Oost-Europa. Voor de eerste
groep is berichtgeving op internet en lokale media voldoende. Hier werken we als BuurtWhatsApp Walcheren
hard aan. Ten aanzien van de tweede groep is het noodzakelijk dat we fysiek deze doelgroep waarschuwen
middels bebording. Wij denken daarbij aan de borden zoals aangegeven ophttp://wabp.nl/verkeersborden/.
Na een mail /app wisseling hierover met verschillende belanghebbenden heb ik
namens BuurtWhatsApp Walcheren, officieel een brief geschreven naar Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Veere met het verzoek om zelfstandigeBuurtWhatsApp borden te mogen plaatsen. Hierbij heb ik
verschillende scenario’s geschetst. Vandaag (2 februari) heb ik een brief ontvangen van de Gemeente Veere
naar aanleiding van het verzoek om borden te mogen plaatsen voor deBuurtWhatsApp borden. De gemeente
geeft daarin aan om geen extra borden daarvoor te willen plaatsen, maar dat daarvoor de bestaande
Welkomstborden (zie http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-02-13/367850/nieuwe-welkomstbordengemeente-veere#.VrD5EY-cFHg) gebruikt kunnen worden die aan het begin van elk dorp / stad staat. Het
voorgestelde idee is om een sticker te ontwerpen met een herkenbare lay-out (naar voorbeeld van de borden)
en deze te bedrukken met de verschillende actieve BuurtWhatsApp Groepen en die op de welkomstborden te
plakken. Het verzoek van de gemeente is om per kern contact op te nemen met de beheerder van de
Welkomstborden om daar vervolgens een afspraak mee te maken. De gemeente raadt verder aan om ten
aanzien van de kosten contact te leggen met de stads- en dorpsraden omdat deze ieder jaar een bijdrage
krijgen van de gemeente, waarbinnen deze initiatieven uitstekend passen.
Als beheerder van BuurtWhatsApp Walcheren zou ik in verband met het preventieve karakter van een
dergelijke bebording graag willen dat we dit ook in uw woonkern realiseren. Wilt u hieraan meewerken? Er
loopt een verzoek bij Wabp of ze geschikte stikkers kunnen leveren voor alle kernen en zo ja wat dit zou gaan
kosten.
De lokale BuurtWhatsApp beheerders ontvangen deze mail ook ter informatie.

Met vriendelijke groet,
Martijn Hofman

