STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Postadres:

Brouwerijstraat 1
4371 EJ Koudekerke
E: info@dorpsraadkoudekerke.nl
W: www.dorpsraadkoudekerke.nl

Jaarvergadering 2013
Datum:
Plaats:

Dinsdag 19 maart 2013 om 20.00 uur
Grote zaal, Sport- en gemeenschapscentrum De Couburg,
Duinstraat 4a te Koudekerke

PROGRAMMA:
19.45 uur

* Inloop met koffie of thee.

20.00 uur

* Opening, welkom en mededelingen
* Jaarverslag 2012
* Financieel verslag 2012
* Vooruitblik op presentatie van het boek
“Koudekerke tijdens Tweede Wereldoorlog en inundatie”.

20.30 uur

Presentatie door dhr. P. Kesteloo,
teamleider brandweerpost Koudekerke:

“De brandweer, niet alleen bij brand!”
21.10 uur

Koffie- en theepauze

21.40 uur

Mogelijkheid tot vragen stellen aan dhr. Kesteloo

22.00 uur

Afsluiting Jaarvergadering 2013.

De brandweer van Koudekerke anno 2013
Per augustus 2012 heeft de brandweerpost van Koudekerke een nieuw voertuig.
Ook de kazerne is grondig aanverbouwd en voldoet nu
aan alle eisen die er tegenwoordig gesteld worden.
Momenteel kent de brandweerpost van Koudekerke 13
enthousiaste leden die zijn voorzien van een moderne en
veilige uitrusting
Koudekerke is in het kader van de proef Flexibele
voertuigbezetting van de Veiligheidsregio Zeeland één
van de posten die ervaring opdoet met de inzet van
brandweereenheden op een andere manier, met minder
mensen en met aangepast modern materieel. Het
nieuwe voertuig van Koudekerke is uitgerust met een
revolutionair blussysteem met schuim en voorzien van
vele technische snufjes om daadkrachtig, veilig en verantwoord op te kunnen
treden.
Tevens loopt hieraan parallel nog een
proef; assistentie door de brandweer in
de vorm van een First Responder
Brandweer. De Brandweer rukt bij een
melding van acuut hartfalen
(hartstilstand) nu ook uit. Hierover
heeft zij afspraken gemaakt met de
Regionale Ambulancevoorziening. De
Brandweer is extra opgeleid en getraind
en brandweerwagen is uitgerust met
een AED.
In veel gevallen kan de Brandweer eerder ter plaatse zijn dan ambulance of
andere hulpverleners. Dit is van levensbelang als elke seconde telt!
De ambulancehulpverlening gaat hierbij onverminderd door, de brandweer is een
aanvulling. Voorlopig zullen de First Responders opgeroepen worden voor
assistentie bij reanimatie meldingen binnen het verzorgingsgebied.
Heb je interesse om te horen op welke wijze de brandweerhulpverlening en
aanverwante zaken in Koudekerke en directe omgeving geregeld zijn, op deze
avond zullen we proberen dit duidelijk te maken.

Stichting Dorpsraad Koudekerke
Samenvatting jaarverslag 2012
Een korte terugblik over 2012.
Lopende Zaken:
- De knelpunten die zijn blijven liggen na de herinrichting van de
Middelburgsestraat/Duinstraat vragen nog om onze aandacht.
- In samenwerking met de gemeente: de herinrichting van het parkje
aan de Kerkhoflaan.
- De presentatie van het binnenkort uit te komen boek met
betrekking tot het oorlogsmonument op 19 april a.s.
Successen:
- De organisatie van een jaarlijkse dodenherdenking is veiliggesteld
dankzij de installatie van een Comité 4 mei Koudekerke.
- Het samenstellen en uitgeven van een boek met betrekking tot het
gerestaureerde oorlogsmonument.
- De door de gemeente aangebrachte verbeteringen aan de
heringerichte Middelburgsestraat/Duinstraat.
- Het plaatsen van plaquettes in de kerk tuin met informatie over de
geschiedenis van de kerk en de Engelse graven.
- Samen met gemeente: openstelling van de rondweg voor zwaar
(landbouw)verkeer!
- Mede door verzoek vanuit dorpsraad met het oog op “nachtelijk
duister”: de verlichting van de molen wordt verkort en vervangen
door duurzame LED-lampen.
Aandachtspunten:
- Verkeersveiligheid en verlichting in het dorp.
Projecten voor 2013:
- Meedenken en –werken aan de herinrichting van het parkje
Kerkhoflaan. Het plaatsen van borden met informatie over deze
historische plek.
- In de naamloze graven op de begraafplaats rusten de slachtoffers
die genoemd staan op het oorlogsmonument. We willen hun graven
voorzien van een bescheiden bordje met daarop hun namen.
- Medewerking verlenen aan St. Bunkerbehoud Koudekerke bij het
realiseren van twee projecten in het dorp.
Wij blijven namens u “de ogen en oren van het dorp”.
U bent daarom altijd welkom op onze openbare vergaderingen in de
Couburg. Zie voor de vergaderdata www.dorpsraadkoudekerke.nl

Wilt u een actieve rol innemen ten bate van ons dorp?
Wij zijn op zoek naar mensen die de Dorpsraad willen versterken om
bovengenoemde te kunnen blijven doen en Koudekerke leefbaar te
houden. Maart 2014 zal een aantal mensen na meerdere jaren actief te
zijn geweest, aftreden.
Het belang van een dorpsraad hoeven wij u, na lezing van de
samenvatting, niet meer uit te leggen en Domburg is “ver weg…”
Denkt u er eens over na?

Vragen? Geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met:
 Mevr. Dorine Noorlander (voorzitter)
 Dhr. Henk Kloosterman (vice-voorzitter)
 Mevr. Wilma Duininck
(secretaris)

tel. 551153
tel. 553545
tel. 851612

Of stuur een bericht via de website: www.dorpsraadkoudekerke.nl

Wij zijn als Dorpsraad gesprekspartner (adviserend en signalerend) van het College van
Burgemeester en Wethouders (B&W) en de gemeenteraad. Op deze manier kunnen wij er
samen 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. Los van alle
politieke partijbelangen willen wij uw stem laten horen richting de gemeente.
*************

