STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 6 september 2017
Plaats: Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad: J. van Beers, A. van Haperen (secretaris), G.
Herwig (voorzitter), D. Noorlander-van der Lee, H. Sakkers.
Aanwezige niet-leden: M. Bosselaar (Dorpsvereniging), M. Dierks
(belangstellende), I. Herbers (belangstellende), I. Izeboud (belangstellende), R.
Molenaar (gemeente Veere, kernwethouder), H. Kloosterman (belangstellende), S.
van der Linde (Stichting Welzijn Veere), ,
Afwezig met kennisgeving: A. Brunke (gemeente Veere), A. Hubrechtse
(gemeente Veere, BOA), O. Kaashoek (lid dorpsraad), S. van der Nat
(Zeeuwland), A. Neve (belangstellende), S. Sparreboom (gemeenteraad, DTV). L.
Weststrate (belangstellende)

1.
Opening, welkom en mededelingen.
Voorzitter Guido Herwig heet iedereen welkom en opent de vergadering. In het bijzonder
staat hij stil bij het onverwacht overlijden van de penningmeester van de dorpsraad, Rob
Herbers. Rob is ruim 4 jaar penningmeester van de dorpsraad geweest en was ook op
verschillende andere manieren betrokken bij het werk van de dorpsraad. Wij zullen hem
erg missen. Wij wensen Ineke en verdere familie sterkte met dit verlies.
2.
Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 juni 2017
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen zijn er de
volgende opmerkingen.
- Bij het tankstation aan de Middelburgse straat is er in het weekend ‘snachts soms nog
steeds sprake van overlast. Wethouder Molenaar neemt dit ter bespreking mee naar
het gemeentehuis. (actie Molenaar)
- De dorpsraad van Biggekerke neemt vooralsnog geen standpunt in over een mogelijk
nieuw benzinestation bij het kruispunt N288/Valkenisseweg. Het bestemmingsplan
staat een dergelijke ontwikkeling toe en de gemeente is met de initiatiefnemers in
gesprek.
De actiepunten 1,2,3, 5, 6, 7, 8, 9 10 en 11 kunnen worden geschrapt.
4.
Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen post wordt doorgenomen. Afgesproken wordt dat de secretaris de
brief over de grafmonumenten op de begraafplaats nog een keer naar de kernwethouder
stuurt (actie van Haperen). Voor het overige geeft het overzicht geen aanleiding tot
opmerkingen.
5.
Mondeling verslag en terugblik
De voorzitter memoreert de (her)opening van het parkje aan de Kerkhoflaan op 5 juli j.l.
Dit was een bijzonder geslaagde bijeenkomst en een mooie afsluiting van een project

waar de dorpsraad ruim vier jaar aan heeft gewerkt. De secretaris laat weten dat er in de
afgelopen weken contact is geweest van de gemeente met een vertegenwoordiging van
de inwoners van Dishoek over de welkomstborden. Er is overeenstemming over de
inhoud en de vormgeving van de borden (2 stuks) en over de locatie. De productie kan
nu in gang worden gezet. De uiteindelijke plaatsing kan nog wel even duren, omdat de
firma die eerder dit type borden heeft geleverd, failliet is. Inzet is dat de borden in het
voorjaar van 2018 in ieder geval geplaatst zijn. Vanuit de vergadering wordt de
gemeente gecomplimenteerd met de aanpak van de herinrichting van de openbare
ruimte in Dishoek. Zowel de plannen als het planvormingsproces verdienen een pluim.
6.
Beleid licht en donkerte in de gemeente Veere
In het najaar van 2016 is door de gemeenteraad Verlichtingsbeleid vastgesteld. In
vervolg daarop wordt nu ook gesproken over mate waarin de kustzone (strand, duinen,
binnenduinen en vooral ook strandovergangen) ’s nachts verlicht mogen worden of juist
donker moeten blijven. De dorpsraad heeft een uitnodiging voor een gesprek hierover
gehad, maar kon daarbij niet aanwezig zijn. De vraag is of er in de dorpsraad behoefte is
dit onderwerp nader te agenderen. Dit blijkt niet het geval. Afgesproken worden dat
Dorine Noorlander en Anton van Haperen zich nader op de hoogte stellen van de
beleidsvoornemens op het gebied van het licht-donkerbeleid langs de kust en zo nodig
het initiatief nemen tot een actie richting gemeente (actie Noorlander/van Haperen)
7.
Uitbreiding bunkerroute
Het gaat hierbij om twee zaken: (1) de verbinding van de bestaande route vanaf de
Zwigtmansweg achter de tennisbaan langs met het oorlogsmonument aan de
Biggekerksestraat en (2) verbinding van deze verlenging met de Braamweg, het Lange
Weegje en verder.
Ad (1): De gemeente heeft positief besloten over een bijdrage vanuit het
Leefbaarheidsfonds aan deze verbinding. Daarmee is de financiering rond en kan met de
uitvoering worden begonnen. De gemeente heeft toegezegd daarvoor de regie te willen
nemen. Eerst zal er nog een gesprek zijn met de tennisvereniging en VCK over de inhoud
van de plannen. Dit gesprek is gepland op 12 september.
Ad (2): Dit is een kwestie van langere adem, waarbij er verschillende varianten denkbaar
zijn. De haalbaarheid hiervan wordt op dit moment in kleinere kring bekeken. Zodra
daarover meer duidelijkheid is komt dit punt terug op de agenda en kan naar fondsen
worden gezocht.
8.

Recente ontwikkelingen in lopende zaken

Middelburgsestraat
De verkeersveiligheid op de Middelburgsestraat/Duinstraat blijft een zorgpunt. Het is een
belangrijk item voor het voorgenomen gesprek met de gemeente over de infrastructuur
en de verkeersveiligheid in het dorp. Dit uitkomst van dit gesprek wordt nu even
afgewacht.
Der Boede
Het monumentale huis zou onder voorbehoud verkocht zijn. Er is echter nog geen
officiële bevestiging van dit bericht.
Toekomstvisie Koudekerke-Dishoek 2030
Diverse initiatieven zijn inmiddels op gang gekomen. Een mooi voorbeeld hiervan is
‘Koudekerke Samen’. Op 27 oktober aanstaande is er een Kick-offbijeenkomst in de
Couburg (20.00-22.00). Verder zal er twee maal per jaar een dorpsblad worden
uitgegeven. Een ander voorbeeld is het initiatief om een Energie-coöperatie Koudekerke
op te richten (19 sept. a.s.). Andere zitten nog in de startfase. Voor een volgende
vergadering zal Guido Herwig het overzicht van de verschillende initiatieven actualiseren
(actie Herwig)
9.
Samenstelling Bestuur Dorpsraad
Als gevolg van het plotseling overlijden van penningmeester Rob Herbers is er nu een
vacature in het dagelijks bestuur van de dorpsraad. De secretaris neemt de vacature nu
tijdelijk waar, maar het is gewenst het bestuur op dit punt aan te vullen. Een ieder wordt

uitgenodigd namen van mogelijke kandidaten door te geven aan de voorzitter of
secretaris.
10. Rondvraag en sluiting.
De volgende punten komen aan de orde in de rondvraag
- Ineke Herbers bedankt de dorpsraad en de aanwezigen voor hun medeleven bij het
overlijden van haar man.
- Er wordt gevraagd naar de ontwikkelingen met betrekking tot de ontsluiting van het
Karreveld. Kernwethouder Molenaar deelt mede dat hier gewerkt wordt aan
initiatieven, maar dat hij op dit moment hierover nog geen publieke mededelingen kan
doen. Het valt echter te verwachten dat er op korte termijn bekendheid gegeven zal
worden aan de plannen.
- De secretaris meldt dat er door de gemeente een bankje verwijderd is op de hoek van
de Dishoekseweg en de De Ruijterstraat. Dit bankje stond op een markante plaats (bij
het ‘Tramgebouwtje’) en was een bekend rustpunt voor wandelende senioren. De
gemeente is bereid het bankje op een geschikte plek, waar het geen overlast geeft,
terug te plaatsen. Misschien kan dit worden gecombineerd met een facelift voor het
openbaar groen op dit plek. Bernhard van Vliet verklaart zich bereid om te kijken of er
onder de omwonenden mensen zijn, die hierover willen meedenken (actie Van Vliet).
doorlopend overzicht van actiepunten per 1-1-2017
nr

datum

actie

1

10-5-2017

2

06-09-2017

3

06-09-2017

4

06-09-2017

Volgen donker/licht beleid gemeente Veere

5
6

06-09-2017
06-09-2017

Actualiseren overzicht follow-up dorpsvisie
Contact met omwonenden ‘tramhuisje’

Realisatie bord John O. Forfarstraat, Dishoek
Brief over grafmonumenten naar
kernwethouder
Veiligheid benzinestation Middelburgsestraat
meenemen naar gemeentehuis

wie
Sakkers/van
Haperen
Van Haperen
Molenaar
Noorlander /
van Haperen
Herwig
Van Vliet

Volgende vergadering: 25 oktober 2017, 20.00 uur in de Klimop.

wanneer
28-6-2017
25-10-2017
25-10-2017

25-10-2017

25-10-2017

