STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 13 januari 2014
Tijd
:
20.00 uur
Locatie
:
De Couburg, kleine zaal, Koudekerke
Voorzitter
:
Dorine Noorlander
Notulisten
:
Margriet Ypma-de Vries, Wilma Duininck
Aanwezige leden:
Dorine Noorlander (voorzitter), Karel Noorlander, Anton van Haperen, Henk
Kloosterman (vice-voorzitter), Rob Herbers (penningmeester), Wilma Duininck (secr.),
Margriet Ypma-de Vries, Jan van Roosendaal.
Aanwezige niet-leden:
dhr.C.Maas (kernwethouder), dhr. Bartels (DTV ), Ineke Herbers (Belangstellende
Dishoekcomité), Maarten Bosselaar (Dorpsvereniging), mevr. Angelina de Witte
(bewoner), dhr. Ies Bijleveld (bewoner), dhr. van Hijfte (bewoner), dhr. Hans Sakkers
(bewoner).
Afwezig met kennisgeving: Dhr. Holtring (PvdA), mevr. Anneke Wolf (WMO), Lidy
Weststrate, John Muller, Rombout van Doorn, dhr. Lokker (Politie Veere).

AGENDA.
1.Opening, welkom en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, m.n. dhr. van Hijfte, een nieuwe
bewoner van Koudekerke.
Geen mededelingen. De afwezige genodigden worden genoemd, verder de vraag van de
voorzitter aan de aanwezige bestuursleden of zij nog altijd akkoord gaan met het besluit de Extra
Bijdrage 2014 in zijn geheel te besteden aan het project Parkje Kerkhoflaan. Iedereen akkoord,
Wilma kan dus de brief om toestemming aan de gemeente versturen. Actie: Wilma.
De voorzitter overhandigt de penningmeester een envelop met ‘tafelgeld” bijeengebracht tijdens
de boekpresentatie in april.
2. Vaststellen agenda en notulist
De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld.
Notulist: Margriet Ypma-de Vries, Wilma Duininck.
3. Vaststellen notulen en actielijst
Notulen van 25 november 2013 worden vastgesteld zonder wijziging met dank aan de notulisten.
4. Ingekomen stukken lijst
Wilma heeft inhoudelijk belangrijke mails naar alle bestuursleden opgestuurd. Een korte lijst
van ingekomen post en mail is geprint voor alle leden. Alle post ligt ter inzage.
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5. Uitgegane stukken lijst
Een tweetal brieven is uitgegaan, beide naar de gemeente Veere. De eerste brief, gericht
aan B&W, is niet aangekomen zo is gebleken. Wilma heeft hierover contact gehad met Henk
Davidse. De brief is inmiddels met spoed opnieuw verzonden aan B&W. De tweede brief
ging over het kritisch bekijken van het aanbod van de speeltoestellen op de verschillende
speelveldjes. Dhr. Stefan de Weerdt (gem Veere, afd. Welzijn) zal voor dit onderwerp de
vergadering in maart bijwonen.

Bespreekpunten.
6. Project parkje Kerkhoflaan.
Anton: in de achter ons liggende maanden is door SLZ een ontwerp voor het parkje gemaakt
en besproken. Ook is er een -forse- begroting gemaakt. De dorpsraad zal een deel van de
kosten voor rekening nemen (Extra bijdrage 2013 en 2014) en er is een fonds gevonden.
Deze week een volgend gesprek met o.a. de kernwethouder. Er moeten knopen worden
doorgehakt zodat dit voorjaar begonnen kan worden met de uitvoering. Uit de omgeving van
het parkje ontvangt Anton positieve reacties, ook regelmatig het aanbod om tzt te helpen met
het onderhoud. Dorine: Hovenier Albert de Visser heeft aangegeven de begroting te willen
inzien om evt. iets voor ons te kunnen betekenen in de nu volgende fase.
Het parkje bevat historisch interessante graven en het zal, eenmaal gerenoveerd, een
bijdrage zijn aan de identiteit van het dorp.

7. Gemeenteraadsverkiezingen 2014.
Jan overdenkt om zich op te lijst te laten zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.
Het is mogelijk dat dit een niet genoteerde lijst is, een lijst met nummer.
Hij is in gesprek hierover, er is nog geen besluit. Jan: ik zie het als een uitdaging om mijn ideeën
over politiek uit te dragen in de gemeenteraad, daarbij vind ik dat Koudekerke, zeker als grootste
kern, matig is vertegenwoordigd.
Aangezien de dorpsraad Koudekerke een stichting is, hoeven de statuten geen belemmering te
vormen: die kunnen door een stichting worden gewijzigd. Vooralsnog is het zo dat
kandidaatstelling geen probleem is. Wordt de persoon gekozen en gaat hij/zij deel uitmaken van
de gemeenteraad, dan moet hij/zij aftreden als bestuurslid van de dorpsraad.
Anton: ik zit bij de Provincie voor de PvdA en ben bestuurslid van de dorpsraad. Dit geeft geen
frictie, maar verwacht dat een combinatie met gemeenteraad dat wel kan geven.
Henk: als eenling in de raad kun je weinig bereiken. Het is wellicht effectiever om vaker
commissievergaderingen bij te wonen.
Anton: de belangen van het dorp kun je waarschijnlijk beter behartigen vanuit de DR. Eenmaal in
de gemeenteraad zul je toch de besluiten op gemeentelijk niveau moeten bediscussieren.
Dhr. Bartels beaamt dit: je vertegenwoordigt alle bewoners van de hele gemeente en kunt niet
eens de schijn wekken voor de eigen kern te denken of te spreken.
Dhr. Maas: Koudekerke heeft momenteel één vertegenwoordiger in de raad. Er komt mogelijk
een tweede bij als de verkiezingen in een bepaalde richting uitpakken, maar er is inderdaad geen
sprake van dorpspolitiek.
Dorine: ik voel wat onvrede mbt. het gehoor dat de DR vindt bij de gemeente en wil dat
tegenspreken. Er is nl. veel en in goed overleg bereikt.
Als het zo loopt dat Jan in de gemeenteraad komt is de dorpsraad zijn toekomstige voorzitter
kwijt. Dorine wenst Jan veel wijsheid toe bij het nemen van de beslissing.

8. Politiek Forum op 11 maart & verkiezing kascommissie.
Anton en Jan vormen dit keer de kascommissie. De kas moet eind februari gecontroleerd zijn.
Het Politiek Forum kan doorgaan, alle partijen zullen zijn vertegenwoordigd. Doede Holtkamp is
de gespreksleider die avond. Doede en Henk hebben overlegd over de opbouw van de avond en
over de flyer. Doede heeft zijn hulp aangeboden bij het ontwerpen van een flyer. Wilma zorgt
voor de kopij.
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De Jaarvergadering zal om 19.15u beginnen met het vaste programma in het kort zodat het
Politiek Forum om 20u van start kan gaan met de introductie van alle partijleiders en hun
programma. Om 22u sluiting van de avond.

9. Voortgang onderzoek naar overlast woningen Middelburgsestraat.
Bouwkundig adviseur-dhr Luteijn- is voortvarend aan het werk. Alle problemen op gebied van
stank-en wateroverlast en scheuren in muren zijn in kaart gebracht.
 Stankoverlast: de sloot voorlangs het bedrijf van fam. Kesteloo bleek de E.coli
bacterie te bevatten (test uitgevoerd door Waterschap Scheldestromen). Het zou
mogelijk zijn dat er vuilwater binnenkomt op het schoonwaterriool.
 Grondwateroverlast. De overlast in tuinen en kelders bestaat nu sinds een jaar of 6.
Er zijn bewoners die een pomp hebben laten installeren in hun kelder. Die pomp
draait bij sommige mensen constant. De gemeente heeft toegezegd dat er goed
onderzocht gaat worden wat de oorzaak is. Er worden binnenkort peilbuizen
geplaatst in een aantal van de tuinen die de bewoners hiervoor beschikbaar hebben
gesteld.
De resultaten die er tot nog toe zijn moeten nog worden gebundeld.
Ies Bijleveld is bewoner en tevens intermediair tussen bewoners en gemeente. Hij stuurt alle
correspondentie door naar de betrokkenen. Hij heeft echter nu een bijsmaak die veroorzaakt
wordt door het feit dat er afhoudend gereageerd wordt op de uitslag van m.n. de
waterkwaliteit in de sloot. Een onderzoek van het nieuw aangelegde riool zou uitsluitsel
kunnen geven. Dorine: het is bekend dat de aannemer (die de reconstructie van de straat
uitvoerde) slordig heeft gewerkt en bot reageerde. Meer gemeenten komen terug op de
aanleg van gescheiden regenwaterafvoer vanwege fouten in de aanleg. Rioolstank in huis is
ongezond. Waarom bestaat nu de indruk dat een onderzoek wordt getraineerd?
Dhr. Maas: er waren en zijn gecoördineerde klachten uit de straat en daar is door de
gemeente serieus op gereageerd. Heeft de gemeente gezegd dat dit onderzoek niet gedaan
zal worden?
Dorine: nee, maar er wordt vertraagd. De betrokken ambtenaar, dhr.Geldof, heeft
aangegeven “nog niet toe te zijn aan stap 2”, m.a.w. er is aarzeling om de stankoverlast aan
te pakken. Op bestuurlijk niveau hebben wij inderdaad geen reden tot klagen.
Dhr. Maas: Ik neem dit punt morgen mee naar het college en hoop zo de twijfel te kunnen
wegnemen.
 Scheuren in woningen: inventarisatie laat nog op zich wachten. Twee trillings
metingen zijn inmiddels uitgevoerd.
Al met al een ingewikkelde zaak die stress veroorzaakt bij de betrokken bewoners.
10.Vragen of opmerkingen door bewoners.
Dhr. van Hijfte: opgevallen dat straatverlichting in Beatrixlaan nog lang aan is als daglicht al
voldoende is. Dhr. Maas neemt dit mee. Mag ook altijd Servicenr. van gemeente bellen.

11. Rondvraag en sluiting.
Dorine: in het verleden hadden we vaste contacten met mevr. A. Zevenbergen, in dienst bij
de PZC. Door ziekte is het contact helaas verloren gegaan. Dhr. Postma schrijft nu artikelen
in haar plaats. Het zou fijn zijn weer een vast contactpersoon te hebben voor toekomstige
activiteiten van de DR. Jan zal informeren.
Margriet: weet iemand wat het veldje met ophogingen rondom, langs de rondweg, is?
Anton: een slibdepot voor het slib uit de watergang die gebaggerd is.
Is er nieuws over het Zeeduin-gebied bij Dishoek?
Jan: gesprek geweest van platform Dishoek met Arcus, projectontwikkelaar. Het nieuwe plan
is toegelicht. Conclusie: nieuw plan is qua omvang vergelijkbaar met vorig plan (dwz. +/- 630
bedden). Het Platform houdt zorgen over de afwikkeling van de verkeersstroom.
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Er zal een openbare informatieavond georganiseerd moeten worden. Jan hoopt dat de
dorpsraad dan vertegenwoordigd zal zijn om daar zijn mening te uiten. Ook in de richting van
de gemeente kan de dorpsraad een standpunt innemen.
Hans Sakkers: als er gegraven gaat worden op het terrein van Zeeduin, is de kans groot dat
er op bommen gestuit gaat worden.
(Eind februari komt er een boek over Dishoek uit van Hans’ hand)
Henk: het 4 mei Comité en de scholen hebben overlegd. Er komt waarschijnlijk één
gezamenlijke herdenking op 4 mei (dus niet meer apart op 5 november).
De nieuwe containers zijn veel te licht, er is al veel op gereageerd. Moet de DR ook nog
reageren? Nee.
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng
en sluit de vergadering.

Volgende vergadering:
maandag 24 maart 2014, 20 u.
kleine zaal van de Couburg.
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