STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 13 oktober 2014
Tijd:
Locatie:

20.00 uur
Kleine zaal Couburg, Koudekerke

Aanwezige leden dorpsraad:
Dorine Noorlander, Margriet de Vries, Lidy Weststrate, Jaap Duininck, Anton van
Haperen (secretaris), Jan van Roosendaal (voorzitter), Hans Sakkers.
Aanwezige niet-leden:
Marina Dierks (ANBO/Welzijn Veere), Angeline de Witte (bewoner), Wim Bartels
(gemeenteraad, DTV), Jan van Beers (bewoner), Ies Bijleveld (bewoner), Alex Brunke
(kernambtenaar, gemeente Veere), Peter Holtring (gemeenteraad, PvdA), Iman
Izeboud (bewoner), Olaf Kaashoek (bewoner), Henk Kloosterman (bewoner), Sam
Smit (bewoner),
Afwezig met kennisgeving: Ineke Herbers (bewoner), Sandra v. d. Linde (Stichting
Welzijn Veere), Sylvia Sparreboom (gemeenteraad, DTV), Anneke Wolf (WMO
Adviesraad Veere), Maarten Bosselaar (dorpsvereniging), Martin Lokker (politie
Veere), R. Molenaar (kernwethouder), John Muller (lid dorpsraad), Rob Herbers (lid
dorpsraad), P.A.C. Wisse (gemeenteraad, CDA),

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Diverse mensen hebben zich
moeten afmelden, onder andere vanwege een vergadering van de Commissie RO op het
gemeentehuis. Dit geldt met name ook voor kernwethouder Molenaar.
Henk Kloosterman heeft bij vergissing geen notulen ontvangen. Na enige discussie wordt
besloten de conceptnotulen bij wijze van proef al voor de vergadering op de website te
zetten, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn (actie Jaap Duininck). Daarnaast blijft de
secretaris natuurlijk alle leden en belangstellenden de agenda en de notulen sturen.

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. .

3. Notulen van de vergaderingen van 1 september 2014
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntlijsten wordt besproken. Bij punt 1
heeft de gemeente laten weten dat de fietsenstalling is afgebroken vanwege achterstallig
onderhoud en ontbreken van budget voor herstel. Bij andere vergelijkbare gebouwen is ook
geen overkapte fietsenstalling aanwezig. Punt 3: het feestje rondom het parkje bij de
Kerkhoflaan is doorgeschoven naar het voorjaar vanwege het samenvallen met een
buurtbijeenkomst in de Brouwerij. Bovendien zijn in het voorjaar de herstelwerkzaamheden
verder gevorderd.

4. Terugblik op de kennismaking met de kernwethouder (25 september 2014)
De kennismakingsbijeenkomst met de kernwethouder was nuttig. De samenwerking met de
gemeente is over het algemeen goed, maar er liggen een aantal gevoelige punten die
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verbetering behoeven. Daarbij is van belang dat afbakening van de rol van een
kernwethouder ten opzichte van de portefeuillehouders zich nog verder moet ontwikkelen.
Naar aanleiding van het verslag worden vragen gesteld over het beschikbare budget ten
behoeve van projecten uit de dorpsvisie. Dit is niet bestemd voor bijvoorbeeld het huren van
vergaderruimte of procesbegeleiding. Hiervoor zal een beroep gedaan moeten worden op
eigen middelen van de dorpsraad of bijdragen van derden (bijv. Rabobank). Voor
procesbegeleiding zouden wellicht ook deskundige vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld.

5. Ingekomen en uitgegane post
De lijst van ingekomen en uitgegane post geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Hans
Sakkers licht kort het advies toe over de naamgeving van de nieuwe straat in Dishoek (John
O. Forfarstraat).

6. Mondeling verslag
Er zijn geen zaken mondeling terug te melden.

7. Lopende zaken
o Parkje Kerkhoflaan
Dit najaar zal het resterende groenwerk worden uitgevoerd. Voor het overige valt er niets
nieuws te melden.

o Der Boede
Bosch & Slabbers hebben laten weten dat het bestemmingsplan in ontwerp gereed is en
nu bij de gemeente ligt. In principe zou nog voor het einde van het jaar een
voorlichtingsbijeenkomst voor het dorp gehouden kunnen worden. In de vergadering leven
nog diverse vragen, onder andere naar aanleiding van het bord bij Der Boede dat
landhuizen te koop aanbiedt. Geconcludeerd wordt dat het verstandig is het vervolg en
met name de toegezegde voorlichtingsbijeenkomst af te wachten.

o Dishoek
De gesprekken in de werkgroep met bewoners, projectontwikkelaar en gemeente hebben,
na een goed begin, voor de bewoners een teleurstellend verloop. Geen van de wensen
van de bewoners lijken gehonoreerd te kunnen worden. Jan van Roosendaal heeft
daarover tussentijds nog een keer contact gehad met wethouder Melse. Ook de laatste
werkgroepbijeenkomst heeft echter geen uitzicht gegeven op meer resultaat. Er zijn
afspraken gemaakt over een loket voor door bewoners geleden schade. De door de
bewoners bepleitte alternatieve route voor het bouwverkeer lijkt echter niet door te kunnen
gaan vanwege te lange proceduretijd. De vraag is echter waarom dan niet eerder met de
vereiste procedures is begonnen. Waar het gaat om de door de bewoners gewenste
verkeersafwikkeling in de toekomst (gescheiden in- en uitgang voor autoverkeer)
verschuilt de gemeente zich achter een tot nu toe niet achterhaald raadsbesluit. De
bewoners hebben het gevoel dat hun voorstellen geen serieuze kans hebben gekregen.
De voorzitter vraagt zich af wat de dorpsraad en de bewoners hier nog aan kunnen doen.
Is het wellicht zinvol de aandacht van de gemeenteraad voor deze kwestie te vragen.
Peter Holtring geeft aan dat naar zijn inschatting het merendeel van de gemeenteraad het
dossier Dishoek wil afsluiten. Een gang naar de gemeenteraad heeft dus alleen zin als de
problematiek eerst goed wordt doorgesproken met een aantal afzonderlijke fracties om
hen te overtuigen van de noodzaak van aanvullende maatregelen. Afgesproken wordt dat
de voorzitter en de secretaris zich nader beraden op een vervolg (actie van Roosendaal
en van Haperen).

o Middelburgse straat
Aannemingsbedrijf Ton heeft een begin gemaakt met de maatregelen ter bestrijding van
de wateroverlast. In dat kader worden hoogtemetingen gedaan en wordt een nieuwe
duiker onder het Lange Weegje aangelegd. Ook wordt de drainage aangepakt. Bewoners
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hebben een offerte gekregen voor de verbetering van de drainage op hun eigen terrein.
Bewoners zijn het hier niet mee eens; naar hun mening is de wateroverlast een gevolg
van de enkele jaren geleden door de gemeente en/of waterschap uitgevoerde
maatregelen.
Met betrekking tot de verkeersveiligheid wordt melding gemaakt van de aanrijding van
een kind op de Middelburgsestraat. De medezeggenschapsraad van OS De Sprong
maakt zich op dit punt ernstige zorgen. De weg heeft de status van 30 km-zone, maar
functioneert niet als zodanig. Er wordt (nog steeds) te hard gereden en er is (nog steeds)
sprake van landbouwverkeer. Weliswaar is de gemiddelde snelheid van het autoverkeer
afgenomen ten opzichte van de situatie toen de Middelburgse straat nog een doorgaande
verkeersfunctie had. Maar de combinatie van de huidige inrichting met een hoge
verkeersintensiteit en te snel rijdend verkeer, waaronder bussen en landbouwvoertuigen,
brengt te hoge veiligheidsrisico’s met zich mee. Dit vraagt om maatregelen. Afgesproken
wordt dat de dorpsraad op de hoogte zal worden gehouden van de discussie in de MR
van De Sprong (actie Kaashoek). Het punt van de verkeersveiligheid zal worden
geagendeerd in het eerstvolgende overleg met de gemeente (27/10 a.s., zie hieronder)
De diverse knelpunten en hun aanpak zullen besproken worden op een bijeenkomst van
de bewoners met de gemeente op 27 oktober 2014. Ook de voorzitter van de dorpsraad
zal hierbij aanwezig zijn. De in het kennismakingsgesprek met de kernwethouder
toegezegde update van het afsprakenoverzicht heeft naar de mening van meerdere
dorpsraadleden een onoverzichtelijk en versnipperd karakter en beantwoordt niet aan de
wensen en behoeften van de dorpsraad.

o Dorpsvisie
De voorzitter doet kort verslag van de ontwikkelingen in de afgelopen weken. De
gedachte is dat de dorpsvisie samen met de ondernemersvereniging zal worden
opgepakt. Deze besluit daar begin november over. Vervolgens zouden Dorpsraad en
Ondernemersvereniging samen het initiatief kunnen nemen tot een brainstormbijeenkomst
met verschillende geledingen uit het dorpsleven (eind november/begin december). De
Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen is gevraagd om op zo’n bij3eenkomst een
inleiding te verzorgen. Het idee is dat eind 2015 een concept-dorpsvisie gereed is.

8. Straathoekwerk Koudekerke
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering vanwege ziekte van
straathoekwerkster Sandra van der Linde.

9. Brandweer
De Veiligheidsregio Zeeland wordt verantwoordelijk voor de brandweer in Zeeland. Het
voorstel is om uit een oogpunt van efficiency daarbij een aantal kazernes te gaan sluiten. Dat
zou onder andere in Koudekerke het geval zijn, onder andere vanwege de nabijheid van de
brandweerkazerne van Middelburg/Vlissingen.. Voor dit agendapunt is de heer P. Kesteloo,
contactpersoon van de brandweer in Koudekerke gevraagd voor een toelichting. Hij kon niet
aanwezig zijn. Daarom zal dit punt op de volgende vergadering opnieuw worden
geagendeerd (actie Van Haperen).

10. Vergaderrooster 2014-2015
In de afgelopen tijd kon de kernwethouder een aantal malen niet aanwezig zijn vanwege het
samenvallen van de dorpsraadvergaderingen met bijeenkomsten bij de gemeente. Daarom
zijn voor de komende tijd de volgende vergaderdata afgesproken (NB het gaat hier om
enkele vergaderingen die niet op maandag vallen): maandag 24 november 2014,
donderdag 29 januari 2015 (ipv. maandag 26/1), maandag 23 maart 2015, maandag 18
mei 2015 en dinsdag 30 juni 2015 (ipv. maandag 22/6) . De jaarvergadering van de
dorpsraad vindt plaats op dinsdag 10 maart 2015.
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11. Rondvraag
Peter Holtring vraagt hoe het alternerend ophalen van het huisvuil bevalt. De ervaringen zijn
niet positief. Met name in de zomermaanden leidt snel verterend afval gemakkelijk tot
ontwikkeling van maden in de bakken voor organisch afval.
Dorine Noorlander vraagt naar de aankondiging van de Dorpsraadvergaderingen op de
borden aan de ingang van het dorp. De secretaris gaat hier achterheen (actie van Haperen)
Met tevredenheid wordt geconstateerd dat de gemeente nu wel optreedt tegen de leegstand
en verpaupering van woningen in de Banckertstraat, waar dat eerder niet leek te kunnen.
Margriet de Vries deelt mede te gaan stoppen als lid van de Dorpsraad vanwege taken bij de
Zeeuwse Kunstkring. De volgende vergadering zal haar laatste zijn.
Hans Sakkers maakt zich -mede ook naar aanleiding van deze vergadering- zorgen over de
frustratie bij de bevolking en in de dorpsraad (zie bijvoorbeeld agendapunten Middelburgse
straat en Dishoek). In de discussie die hierop volgt wordt geconstateerd dat de gemeente
Veere in publieksonderzoeken doorgaans niet slecht scoort, maar dat de communicatie met
burgers anderzijds vaak stroef verloopt. Wellicht zou meer en sneller duidelijkheid moeten
worden verschaft, zodat niet de verwachting wordt gewekt dat problemen oplosbaar zijn als
dat niet het geval is. Waar dat wel het geval is moet dan met meer kracht naar die oplossing
toe worden gewerkt.

doorlopend overzicht van actiepunten
nr
1
2
3
4
5

datum
13/10/14
13/10/14
13/10/14
13/10/14
13/10/14

actie
Concept-notulen voor proef op de website
Beraad op vervolg Zeeduin/Dishoek
Dorpsraad op de hoogte houden van advies MR De Sprong
Agenderen brandweer en straathoekwerk voor 24/11
Aankondigen DR-vergaderingen op welkomstborden

wie
Jaap
Jan/Anton
Olaf
Anton
Anton

wanneer
Steeds
Vóór 24/11
Begin nov.
Begin nov.

Volgende vergadering: maandag 24 november 2014, 20.00 uur
kleine zaal van de Couburg.
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