STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 13 december 2017
Plaats: Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke

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

1.
Opening, welkom en mededelingen.
Bij afwezigheid van de voorzitter opent waarnemend voorzitter Dorine Noorlander de
vergadering en heet iedereen welkom. Zij memoreert het overlijden van de heer Kees
Dierks, echtgenoot van Marina Dierks, een trouw aanwezige bij de
dorpsraadvergaderingen.
2.
Vaststellen agenda.
Bij het vaststellen van de agenda wordt besloten om de volgende keer het werk van de
kern-BOA te agenderen. Astrid Hubregtse zal dan een korte introductie verzorgen.
3.
Vaststellen van de notulen van de vergadering van 25 oktober 2017
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Van de actielijst moet alleen punt 2 blijven
staan. Naar aanleiding van de notulen zijn er de volgende opmerkingen:
-

De locatie van de papiercontainer en de container van de Dorpsvereniging op het
Karreveld is misschien handig uit een oogpunt van bereikbaarheid, maar zij
dragen niet bij aan de ‘uitstraling’ van het bedrijventerrein. Dit is een punt om
mee te nemen bij de aanstaande planvorming voor verbetering van de ontsluiting.
Er zou dan een goed ingepaste plek voor deze containers moeten worden
gevonden, die voor gebruikers goed bereikbaar is.

-

De secretaris was te laat met het aanmelden van de Energiecoöperatie i.o. voor
de Groene Innovatieprijs Veere.

-

Er is nog geen nieuwe coördinator voor de welkomstborden gevonden

4.
Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen post wordt doorgenomen. Dit geeft aanleiding tot de volgende
opmerking.
-

In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling kan overlast van te vroeg
afgestoken vuurwerk worden gemeld op het emailadres handhaving@veere.nl.

(NB. na de vergadering is meegedeeld dat dit moet via telefoonnummer 09008844)
5.

Mondeling verslag en terugblik
Er werden geen terugmeldingen gedaan

6.
Herdenking bevrijding Walcheren 2019
In 2019 is het 75 jaar geleden dat Walcheren is bevrijd. Bij die gelegenheid zullen er
verschillende herdenkingen zijn, waarvoor de Provincie Zeeland de coördinatie op zich
genomen heeft. De Historische Werkgroep Koudekerke heeft het initiatief genomen voor
de oprichting van een monument voor het 47 Royal Marine Commando op de duinen van
Dishoek, waar dan ook een herdenking gehouden kan worden. De gemeente Veere en de
47 Royal Marine Commando Association hebben zich achter dit initiatief geschaard. De
dorpsraad is gevraagd of zij ondersteuning wil geven. Daarbij gaat het in ieder geval om
de volgende zaken:
- Zoeken naar financiering. De kosten worden geschat op 25-30.000 euro, waarvan
de gemeente de helft voor zijn rekening wil nemen. Daarnaast wil ook de
Commando Association bijdrage.
- Vergunningaanvraag voor het monument bij het Waterschap
- Meedenken over de ontwikkeling van een of enkele informatiepanelen.
De dorpsraad heeft bij monde van de voorzitter en de secretaris laten weten de
gevraagde ondersteuning te willen verlenen. Kernwethouder Molenaar vindt het een
prima initiatief en laat weten dat ook de gemeente graag ondersteunt. Ambtelijk
aanspreekpunt daarvoor is de heer Hans van Dam.
7.
Bunkerroute
Binnenkort zal een begin gemaakt worden met de uitbreiding van de bunkerroute van de
Zwigtmansweg, langs de tennisvelden van ‘De Stoof’ tot aan het oorlogsmonument aan
de Biggekerkesestraat. Als gevolg van het natte winterweer zal de afronding pas in het
voorjaar kunnen plaatsvinden. Dan kan er een feestelijke opening georganiseerd worden.
Voor een vervolg van de bunkerroute (van de tennisvelden naar de Braamweg en
vervolgens richting Lange Weegje en/of Middelburgsestraat) zijn verschillende varianten
in beeld, die op dit moment worden onderzocht. Deze kunnen hopelijk worden uitgewerkt
in het kader van de vernieuwing van de ontsluiting van Karreveld.
8.
Jaarvergadering
De datum voor de jaarvergadering van de dorpsraad is voorlopig geprikt op
dinsdagavond 6 of 13 februari. Gebruikelijk is om na een korte huishoudelijke
vergadering een inhoudelijk thema aan de orde te stellen. Met het oog op de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen wordt voorgesteld dit jaar, net als 4 jaar geleden, het thema
te wijden aan deze verkiezingen. Er moet een zaal gereserveerd worden (Couburg) en
alle partijen moeten tijdig een aankondiging krijgen. De secretaris zal hiervoor de nodige
voorbereidingen treffen (actie Van Haperen). Het exacte programma kan dan later
worden vastgesteld. Dorine Noorlander en Henk Kloosterman bieden aan om te helpen bij
de organisatie van een en ander.
9.
Vergaderdata 2018
Van de op de agenda voorgestelde data blijken er sommige ongeschikt. De secretaris zal
daarom in overleg met de voorzitter een nieuw vergaderrooster maken. (NB. dit is
inmiddels gebeurt: de dorpsraad zal in 2018 op de volgende data vergaderen: 14
februari, 18 april, 20 juni, 5 september, 24 oktober en 12 december. De
jaarvergadering vindt definitief plaats op 13 maart 2018).
10. Rondvraag
Tijdens de rondvraag de volgende zaken besproken:
-

Samenstelling bestuur dorpsraad: Het bestuur van de dorpsraad behoeft dringend
versterking. Dat betreft allereerst de functie van penningmeester, die na het
plotselinge overlijden van Rob Herbers vacant is. Daarnaast is eigenlijk ook wel
een verbreding gewenst over de verschillende geledingen van de
dorpsgemeenschap. Dat zou dan ook kunnen leiden tot een verbreding van het

werkpakket van de dorpsraad. Hier ligt nadrukkelijk een relatie met het
uitvoeringsprogramma van de vorig jaar gepresenteerde toekomstvisie.
Afgesproken wordt dat dit punt de volgende vergadering apart zal worden
geagendeerd (actie Van Haperen)
-

Functioneren van de JOP op het dorpsplein. Door de gemeente is de vraag gesteld
of de JongerenONtmoetingsPlek op het Dorpsplein nog aan een vraag voldoet(‘het
bushokje’). Van verschillende kanten word in de dorpsraadvergadering
onderstreept dat deze goed gebruikt wordt. Misschien niet altijd door jongeren,
maar hij voorziet nadrukkelijk in een behoefte.

-

Urnenmuur begraafplaats: deze zal waarschijnlijk komend jaar, na de sloop van
de aula, worden gerealiseerd

-

Stand van zaken verkoop hoofdgebouw Der Boede: er zijn gesprekken gaande,
maar exacte stand van zaken is onduidelijk.

-

Website dorpsraad: website is dringend aan vernieuwing toe. Afgesproken wordt
dat Johan Katerberg offerte aanvraagt voor verbetering (actie Katerberg).

-

Nieuwbouw woningen in het dorp: Er zijn verschillende vragen over de
mogelijkheden voor nieuwbouw in en rond het dorp. Uit de beantwoording blijkt
dat in de regionale woningbouwafspraken voor Walcheren de ruimte voor
nieuwbouwwijken als bijv. Koningshof gering is. Het moet vooral gezocht worden
in ‘inbreidingsmogelijkheden’ in het dorp en de ombouw/vernieuwing van
bestaande verouderde (eensgezins)woningen naar (aangepaste) woningen voor
starters en senioren. Een duidelijk voorbeeld in dat verband zijn de al jaren
leegstaande woningen in de Banckertstraat. De leegstand hier zijn de gemeente
en de omwonenden een doorn in het oog.
doorlopend overzicht van actiepunten

nr

datum

actie

wie

wanneer

1
2

06-09-2017
13-12-2017

Van Vliet
Van Haperen

25-10-2017
14-2-2018

3

13-12-2017

Van Haperen

14-2-2018

4

13-12-2017

Contact met omwonenden ‘tramhuisje’
Voorbereidingen treffen voor Verkiezingsavond
Agenderen werkveld dorpsraad in volgende
vergadering
Offerte vernieuwen website

Katerberg

14-2-2018

Volgende vergadering: 14 februari 2017, 20.00 uur in de Klimop.

