STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 14 december 2016
Plaats: Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad: D. Noorlander-van der Lee (voorzitter), J. van
Beers, J. Duininck, A. van Haperen (secretaris), R. Herbers (penningmeester), O.
Kaashoek (aspirant lid) en H. Sakkers.
Aanwezige niet-leden:
M. Dierks (belangstellende), I. Herbers (belangstellende), G.Herwig
(belangstellende), S. Jacobse (gemeenteraad SGP/CU), H. Kloosterman
(belangstellende), S. van der Linde (Stichting Welzijin Veere), R. Molenaar
(kernwethouder).
Afwezig met kennisgeving: A. Bruncke (gemeente Veere), I. Izeboud
(belangstellende), P. Heuvelmans (wijkagent), J. Katerberg (belangstellende), L.
Weststrate (belangstellende)

1.
Opening, welkom en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering, met een speciaal woord van welkom aan Guido
Herwig, die vandaag voor het eerst een vergadering van de dorpsraad bijwoont. Daarna
volgt een kennismakingsrondje. Vervolgens worden de berichten van verhindering
doorgenomen. Er gaat een klein hoeraatje op voor Iman Izeboud, die vandaag zijn 45jarig huwelijk viert: een goede reden om afwezig te zijn.
2.
Vaststellen agenda.
Omdat Pauline Heuvelmans nog niet voldoende van haar blessure is hersteld, vervalt
agendapunt 6 (kennismaking met de wijkagent). Voor het overige wordt de agenda
ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen van de notulen van de vergadering van 26 oktober 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen bij notulen. Zij worden ongewijzigd vastgesteld.
De lijst van actiepunten geeft aanleiding tot de onderstaande opmerkingen. De
actiepunten 2, 5 en 11 blijven staan. De overige kunnen worden afgevoerd.
- Kernwethouder Molenaar zal Fernando Hamelink vragen contact op te nemen met
Dorine Noorlander en Olaf Kaashoek voor overleg over de regelgeving en de mogelijke
bebording bij de kruising van het fietspad met de Middelburgsestraat aan de oostzijde
van het dorp (actie Molenaar)
- De infrastructuur van Dishoek komt de volgende keer op de agenda van de dorpsraad,
inclusief de openbare toegankelijkheid van de John O. Forfarstraat. Volgens Geert
Francke (gemeente Veere) is deze weg in beginsel openbaar toegankelijk. Wandelaars
en fietsers zijn welkom. Het bordje ‘verboden voor onbevoegden’ is vooral bedoeld om
te voorkomen dat dagjesmensen van elders hier in de zomer hun auto parkeren.
- Anton van Haperen doet kort verslag over contacten met de omwonenden van de
Welle over de uitrit naar de Brouwerijstraat. De conclusie is dat het hier vooral voor
voetgangers op de Brouwerijstraat gevaarlijk is. De Brouwerijstraat (en met name het

trottoir ter hoogte van tandarts Picavet) vraagt om een nieuwe inrichting. Waar het
om de Welle gaat ligt er een relatie met de plannen voor de bouw van appartementen
aldaar. Het is gewenst een en andere toekomstgericht aan te pakken. Afgesproken
wordt dat de secretaris kernwethouder Molenaar per mail informeert (actie van
Haperen). Een en ander kan wellicht ook nog worden meegenomen in de reactie van
de dorpsraad op het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan Veere.
- Waar het gaat om het plaatsen van paaltjes bij kruising van het Lange Weegje met de
Middelburgse straat komt de dorpsraad tot de conclusie dat het niet voor de hand ligt
hier paaltjes te plaatsen.
4.
Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen en uitgegane post wordt doorgenomen. Naar aanleiding hiervan
wordt afgesproken dat Dorine Noorlander, Olaf Kaashoek, Jaap Duininck en Anton van
Haperen zich in de eerste week van januari buigen over een reactie op het GVVP (actie
Van Haperen c.s.)
5.
Mondeling verslag en terugblik
Gemeld wordt dat ‘Speelkwartier De Ruyter’ hedenmiddag (14 december) is heropend
door wethouder Chris Maas.
6.
Toekomstvisie Koudekerke-Dishoek 2030
De toekomstvisie is 19 november gepresenteerd tijdens en na een rondwandeling door
het dorp. Het was een geanimeerde bijeenkomst, waar het gehele college van B&W en
diverse raadsleden acte de présence gaven. De stuurgroep die de toekomstvisie heeft
samengesteld heeft binnenkort zijn laatste bijeenkomst en de vraag is hoe de uitvoering
daarna gerealiseerd en bewaakt gaat worden. Daar ligt zeker een taak voor de
dorpsraad, want zij is immers –samen met de ondernemersvereniging- de initiatiefnemer
voor de toekomstvisie. Wellicht is het nuttig dat er –na het opheffen van de stuurgroepeen nieuwe kerngroep wordt ingesteld, waarvan in ieder geval de voorzitters van de
dorpsraad en de ondernemersvereniging deel uitmaken. Daarnaast moeten er themaeigenaren komen, die de uitwerking van de thema’s uit de dorpsvisie voor hun rekening
nemen. Sommige onderwerpen, zoals de bunkerroute en de cultuurhistorie zijn al
opgepakt vanuit de dorpsraad. Ter vergadering geven Sandra van der Linde en Olaf
Kaashoek aan met de thema’s jeugd en verenigingsleven aan de slag te willen.
Kernwethouder Molenaar adviseert om keuzes te maken en selectief te zijn. Het is beter
om een beperkt aantal thema’s goed aan te pakken dan veel thema’s maar half. Hij
verklaart zich graag bereid om periodiek met een stuurgroep/kerngroep bij elkaar te
komen om de voortgang te bewaken en –waar mogelijk- slagkracht te ontwikkelen.
Afgesproken wordt dit punt even aan te houden tot na de voorgenomen (laatste)
bijeenkomst van de stuurgroep op 20 december aanstaande.
7.
Recente ontwikkelingen in lopende zaken:
- Parkje Kerkhoflaan
Op 5 november heeft Rotary Walcheren met ca. 20 leden hier in het kader van de
landelijke natuurwerkdag de handen uit de mouwen gestoken. De grafkelder van de
famlie Gerlach van St. Joosland is nu van zijn struiken ontdaan. Het geveltje zal in het
eerste kwartaal van 2017 worden gerestaureerd en er zal ook een smeedijzeren hek
worden geplaatst. De restauratie van de gescheurde en verzakte grafstenen is volop aan
de gang. De verwachting is dat het project in mei 2017 kan worden afgerond.
- Middelburgse straat
De verkeersveiligheid in de Middelburgse straat blijft een aandachtspunt. Afgesproken
wordt dat dit een belangrijk element zal zijn in de reactie van de dorpsraad op het GVVP.
8.
Samenstelling bestuur Dorpsraad
Naast Olaf Kaashoek heeft ook Johan Katerberg (vandaag verhinderd) aangeven graag
aspirant-lid van de dorpsraad te willen worden. In de vergadering treedt ook Guido
Herwig als aspirant-lid toe. De dorpsraad komt hiermee weer op sterkte. De functie van
voorzitter blijft nog even vacant, maar er is goede hoop dat deze op afzienbare termijn
kan worden ingevuld.

Guido Herwig merkt op dat het register van de Kamer van Koophandel het
Stichtingsbestuur van de Dorpsraad Koudekerke niet up to date weergeeft. Hij biedt aan
dit te corrigeren, maar heeft kopieën nodig van identiteitsbewijzen van de bestuursleden.
De secretaris gaat hier achter heen en zal Guido ook de statuten van de dorpsraad
toesturen (actie van Haperen). Ook de adresvermelding op de website moet worden
aangepast (actie Duininck).
9.
Rondvraag en sluiting.
De volgende punten komen aan de orde in de rondvraag
- In de plannen voor herinrichting van de begraafplaats was sprake van de bouw van
een urnenmuur. De vraag is wanneer deze wordt gerealiseerd, want er is in
Koudekerke behoefte aan zo’n voorziening. Kernwethouder Molenaar vraagt dit na
(actie Molenaar) NB. Er is inmiddels duidelijkheid. De urnenmuur zal medio 2018
worden gerealiseerd
- Er wordt gevraagd hoe het zit met de foto’s op de website. Deze lijken niet terug te
vinden. Jaap Duininck zoekt dit uit (actie Duininck) NB. Er is inmiddels duidelijkheid.
De foto’s zouden gewoon zichtbaar moeten zijn: klikken op ‘fotoarchief’ en vervolgens
linksonder (even scrollen) op de onderwerptabs.
- De jaarvergadering van de Dorpsraad vindt in 2017 plaatsop dinsdag 14 maart, met
als onderwerp ‘Koudekerke energieneutraal’
doorlopend overzicht van actiepunten per 1-1-2017
nr

datum

1.

07-09-2016

2.

26-10-2016

3.

26-10-2016

4.

14-12-2016

5.

14-12-2016

6.

14-12-2017

7.

14-12-2016

8.

14-12-2016

9.

14-12-2016

actie
Contact met andere dorps- en stadraden over
problematiek zwarte bakken in de zomer
Agenderen plan infrastructuur Dishoek op
1/2/2016
Navraag toekomst bushalte Der Boede
Fernando Hamelink vragen kontakt op te
nemen met Dorpsraad over Middelburgse
straat
Mail naar Molenaar over problematiek
Brouwerijstraat/Welle
Voorbereiden reactie op GVVP
Statuten DR en kopie identiteitsbewijs DRleden naar G. Herwig
Adresvermelding en foto’s op website
Dorpsraad
Navraag stand van zaken bouw urnenmuur

wie

wanneer

Van Haperen

26 okt. 2016

Van Haperen

14 dec. 2016

Molenaar

14 dec. 2016

Molenaar

1 feb. 2017

Van Haperen

1 feb 2017

Van Haperen
c.s.

22 jan. 2017

Van Haperen

1 feb. 2017

Duininck

1 feb. 2017

Molenaar

1 feb. 2016

Volgende vergadering: 1 februari 2016, 20.00 uur in de Klimop; de
jaarvergadering vindt plaats op dinsdag 14 maart.

