Samenvatting jaarverslag 2010
Wat is er zoal bereikt in 2010? Via een korte terugblik informeren wij u hoe het
ons vergaan is. Daarbij is het goed om steeds het doel van de Dorpsraad in het
oog te houden. De Dorpsraad is gesprekspartner (adviserend en signalerend)
van het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. Op deze
manier kunnen wij er voor zorgen dat de afstand tussen het gemeentebestuur
en de ambtelijke organisatie kleiner wordt en houden we in ons mooie dorp de
voorzieningen op peil.
Lopende Zaken:
Herinrichting Middelburgsestraat/Duinstraat. De dorpsraad werkt samen met de
Ondernemersvereniging. Goede communicatie met Gemeente en aannemers is
van groot belang.
Project herdenkingsmonument. Het restaureren en verplaatsen van het
monument op de begraafplaats aan de Biggekerksestraat.
Installatie van een “Klankbordgroep”, dit in het kader van de Toekomstvisie
opgesteld door de gemeente Veere.
Wateroverlast na bouw Koningshof 2. De dorpsraad heeft contact met getroffen
bewoners en adviseert hen bij het te doorlopen traject
Dorphotel Dishoek. Vertegenwoordigers van de dorpsraad hebben verschillende
vergaderingen bijgewoond ivm de bouw van het hotel.
De raad is bij zijn standpunt gebleven en heeft zich uitgesproken inzake
veiligheid op de toevoerwegen. Die waakzaamheid blijft.
Successen:
De gemeentelijke acties naar aanleiding van de dorpsschouw in september 2009 zijn
naar tevredenheid uitgevoerd.
Aandachtspunten:
Ontwikkelingen op terrein van Der Boede
Ontwikkeling en bouw van Dorphotel Zeeduin, Dishoek
Reconstructie van de Middelburgsestraat-Duinstraat, oa.:
*verkeersomleidingen tijdens werkzaamheden
*verbeterde toegang tot Gezondheidscentrum
Verkeersveiligheid voor kinderen in het Koningshof
Zwaar landbouwverkeer door ons dorp (bij de Provincie aangekaart)
Wat kunt u van ons in de toekomst verwachten?
Dat we alert blijven op het gemeentelijk beleid, middels
- gesprekken met het college van B&W
- het volgen van de Commissievergaderingen
- deelname aan het halfjaarlijks Stads- en Dorpsraden overleg
We willen verder namens u “de ogen en oren van het dorp” zijn.

E: info@dorpsraadkoudekerke.nl
W: www.dorpsraadkoudekerke.nl

Stichting Dorpsraad Koudekerke

Uitnodiging voor de Jaarvergadering 2011
Datum:
Plaats:

Dinsdag 12 april 2010 om 20.00 uur
Sporthal van het sport- en gemeenschapscentrum
De Couburg, Duinstraat 4a te Koudekerke

Programma:
19.45 uur

Inloop met koffie

20.00 uur

1.
2.
3.
4.

20.30 uur

“Waar eens de golven het land bedolven”
Presentatie door dhr. B. Meijlink, archeoloog

21.10 uur

Koffie- en theepauze

21.30 uur

Mogelijkheid tot vragen stellen aan dhr. Meijlink

22.00 uur

Afsluiting Jaarvergadering 2011

Opening, welkom en mededelingen
Jaarverslag 2010
Financieel verslag 2010
Gelegenheid tot het stellen van vragen en doen van
suggesties

Thema jaarvergadering:
De Dorpsraad heeft “archeologie in de regio” als thema voor de jaarvergadering
gekozen. Dhr. Meijlink, archeoloog, zal een lezing verzorgen over de archeologische
geschiedenis van Walcheren.
Het eiland Walcheren maakte eerst deel uit van een gesloten Zeeuws veenlandschap,
dat bewoond werd in de IJzertijd en de Romeinse Tijd. Daarna is Zeeland een paar
eeuwen onbewoonbaar en keren in de Middeleeuwen bewoners naar Walcheren terug. Hiermee begint een zeer roerige geschiedenis vanaf ringwalburgen tegen de
aanvallen van de Noormannen, tot aan de welvaart voortkomend uit de grote rol van
de Walcherse steden in de VOC en de WIC.
Aan de hand van plaatjes van archeologische vondsten en bevindingen zal dhr. Meijlink de geschiedenis van ons eiland in vogelvlucht laten zien.

Oorlogsmonument Koudekerke

In overleg met de Gemeente Veere heeft de Dorpsraad Dhr. Rijken, restaurateur te
Koudekerke, benaderd om de klus van de restauratie van het monument op zich te
nemen.

Beste Dorpsgenoten,

Naast een bijdrage van de Gemeente Veere heeft de Dorpsraad sponsoring voor het
project gevonden bij het Hurgronje Fonds en de RABO Bank Walcheren/Noord Beveland; waarvoor de raad erg erkentelijk is.

Op de vergadering van de Dorpsraad op 22 juni 2010 kwam Henk Kloosterman met
het voorstel de bijdrage a €2000, die de Gemeente Veere jaarlijks toekent aan Dorpsraden om aan een voor de gemeenschap nuttig doel te besteden, te gebruiken voor
het opknappen en verplaatsen van het Monument voor de Gevallenen in de tweede
wereldoorlog in de (toentertijd nog) Gemeente Koudekerke. Deze herdenkingszuil
staat nu, met achterstallig onderhoud, op een onopvallende plaats op het kerkhof. De
Gemeente Veere, eigenaar van de zuil, heeft medewerking en toestemming gegeven
voor dit project.
Over het monument was bij de dorpsraadleden niets bekend: niet wie het ontworpen
en vervaardigd heeft, niet wanneer de onthulling plaats gevonden heeft en of er van
een onthulling sprake geweest is. Enkele dorpsraadleden zijn aan een speurtocht begonnen om wat feiten boven water te halen.
Sjoerd de Nooijer wist te achterhalen, dat de zuil is ontworpen door Architectenbureau Klokke te Middelburg en de leeuw met het wapen van Koudekerke door Filip ten
Klooster, beeldhouwer te Veere. De zuil is gedraaid bij de Firma de Hoop in Terneuzen.
Henk Kloosterman en Karel Noorlander zijn in een artikel in de PZC verschenen,
waarin belangstelling voor de geschiedenis van het monument tot uitdrukking werd
gebracht en lezers verzocht werd eventuele relevante informatie te verstrekken.
Enkele telefoontjes zijn binnengekomen. Een vroegere medewerker van Klokke vertelde dat het basisconcept van de herdenkingszuil is aangeboden door de Provincie
aan de Gemeenten. Hierdoor staat bijvoorbeeld ook in Nieuw en St. Joosland en
Nieuwdorp een monument in de vorm van een zuil. Ook kwam naar voren, dat de zuil
zelf ontworpen is in de klassiek monumentale Delftse stijl en dat de leeuw met wapen
een ontwerp en product was van Dhr. ten Klooster en oorspronkelijk ooit bedoeld zou
zijn geweest voor een hekpaal op een landgoed, maar tenslotte op de zuil is terecht
gekomen.
Telefoontjes naar dorpsgenoten hebben weinig opgeleverd. Wel zou er een herdenking zijn geweest in 1951 of 1952, daags voordat een dorpsgenoot (inmiddels overleden) voor de Politionele Actie naar (toentertijd nog) Nederlands Indie werd gestuurd.
Er zijn geen foto’s van een onthulling tevoorschijn gekomen en een datum van onthulling is evenmin bekend. Uit verschillende bronnen wordt gesuggereerd, dat men
meent dat de zuil is onthuld in het begin van de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Naspeuringen bij het Zeeuws Archief heeft geen datum opgeleverd, maar wel een fraaie
ontwerp- en bouwtekening, die U hierbij afgedrukt vindt.
Een familielid van een van degenen, die op de zuil vermeld zijn, heeft verteld, dat
haar zuster overleden is ten gevolge van het bombardement op Middelburg aan het
begin van de oorlog.

De bedoeling is nu, dat het monument, waar een diepe barst in zit, opgehaald, opgeknapt en gerestaureerd gaat worden en dat het dit najaar op het grasveldje voor de
begraafplaats een nieuwe plek zal krijgen. Wij hopen het geheel rond te hebben voor
de Dodenherdenking op Walcheren op 5 november 2011.

Namens de Dorpsraad: Karel Noorlander

Bron tekening: Zeeuws Archief

