Stichting Dorpsraad Koudekerke

Samenvatting jaarverslag 2011

Zoals gebruikelijk en traditie is informeren wij u hoe het ons vergaan is in 2011.
Lopende Zaken:
Alert blijven t.a.v de knelpunten die zijn blijven liggen na de herinrichting van de Middelburgsestraat/Duinstraat.
Ontwikkeling van plaquettes voor de kerktuin met daarop de geschiedenis van de kerk en
de graven.
Ontwikkeling van lesmateriaal m.b.t. het geadopteerde oorlogsmonument voor de Koudekerkse scholen.
Het samen met de gemeente aanpakken en oplossen van vragen die bij de Dorpsschouw
zijn gesteld.
Successen:
De restauratie en verplaatsing van het oorlogsmonument bij de begraafplaats.
Het in ere herstellen van de jaarlijkse dodenherdenking op het dorp.
Aanleg van een jeu-de-boules baantje aan het Meulpad.
Aandachtspunten:
Ontwikkelingen op terrein van Der Boede
Ontwikkeling van Ruiterroutenetwerk met het oog op overlast van paardenmest in het dorp
Zwaar (landbouw)verkeer door dorp (bij de Provincie aangekaart).
Verkeersveiligheid op de Middelburgsestraat/Duinstraat.
Project voor 2012 (e.v.):
Het opknappen en herinrichten van het parkje bij de oude begraafplaats aan de Kerkhoflaan

Jaarvergadering 2012:

Dorpsplein in beeld “Van bakker tot smid en alles wat daar tussen zit”.
In deze presentatie laat Sjoerd de Nooijer met behulp van oude prentbriefkaarten en foto’s de bedrijvigheid aan het Dorpsplein zien. Dit rondje rond de kerk toont de bonte verzameling van oude en
nieuwe ambachten en geeft een interessante blik op het Koudekerkse ondernemerschap vanaf het
begin van de vorige eeuw.

De Dorpsraad is gesprekspartner (adviserend en signalerend) van het College van B&W en de gemeenteraad. Op deze manier kunnen wij er samen voor zorgen dat de afstand met het gemeentebestuur en
de ambtelijke organisatie kleiner wordt en houden we in ons mooie dorp de voorzieningen op peil. Los
van alle politieke partijbelangen willen wij uw stem laten horen richting de gemeente.

www.dorpsraadkoudekerke.nl

Jaarvergadering Dorpsraad Koudekerke 2011
Datum:
Plaats:

Dinsdag 8 mei 2012 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. Opening, welkom en mededelingen
2. (Financieel) jaarverslag 2011
3. Gelegenheid tot het stellen van vragen

20.30 uur

Presentatie Dorpsplein in beeld door Sjoerd de Nooijer
“Van bakker tot smid en alles wat daar tussen zit”

21.10 uur

Koffie- en theepauze

21.30 uur

Mogelijkheid tot vragen stellen aan Sjoerd de Nooijer

22.00 uur

Afsluiting Jaarvergadering 2012

