STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 15 december 2015
Tijd:
Locatie:

20.00 uur
Klimop, Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad:
D. Noorlander, J. van Beers, J. Duininck, A. van Haperen (secretaris), R. Herbers, J.
van Roosendaal (voorzitter), H. Sakkers
Aanwezige niet-leden:
J. Haarhuis (gemeente Veere), I. Herbers (belangstellende), A. Hubregtse (Gemeente
Veere, BOA) M. de Vries (belangstellende), Lidy Weststrate (Welzijn Veere), M.
Bosselaar (Dorpsvereniging), M. Corbijn (gemeente Veere), R. la Gasse
(belangstellende), P. Holtring (Gemeenteraad PvdA), I. Izeboud (belangstellende)
Sander Jacobse (gemeenteraad SGP-CU), H. Kloosterman (belangstellende), R.
Molenaar (kernwethouder), R. van der Zwaag (burgemeester)
Afwezig met kennisgeving: Marina Dierks (ANBO/Welzijn Veere), M. Osté
(Gemeenteraad, VVD). S. Sparreboom (gemeenteraad DTV), Anneke Wolf (WMO
Adviesraad Veere), Alex Brunke (gemeente Veere), P.A.C. Wisse (gemeenteraad,
CDA).

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda.
In verband met de aangekondigde aanwezigheid van de burgemeester, wordt de volgorde
van de agendapunten aangepast.

3. Notulen vergadering 2 september 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen en de actielijst
worden de volgende punten opgemerkt:
-

Lidy Weststrate merkt op dat de apotheek van het gezondheidscentrum nog steeds geen
oude geneesmiddelen inneemt, dit ondanks gesprekken, die kernwethouder Molenaar
met hem heeft gehad. Afgesproken worden dat de wethouder samen met Lidy een keer
bij de apotheek langsgaan (actie kernwethouder Molenaar, Lidy Weststrate)
- Gevraagd wordt hoe het staat met het bushokje aan de Duinstraat. Eerder was sprake
van het verplaatsen van het bushokje aan de Strandweg. Dat hokje is echter inmiddels
verwijderd. (actie Alex Brunke).
Van de actielijst kunnen de punten 3, 7 en 8 worden geschrapt. De punten 1 en 4 worden
samengevoegd tot één actie en de punten 2, 5, 6 en 9 blijven staan.
4. Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen en uitgegane stukken wordt toegelicht en doorgenomen. Peter
Holtring ontvangt een kopie van de brief over het GVVP (actie Anton van Haperen).
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5. Kleine ergernissen
Matthijs Corbijn (gemeente Veere) doet verslag van het onderzoek naar kleine ergernissen in
de gemeente. Er zijn uit de gehele gemeente 269 reacties binnengekomen op de oproep van
de gemeente om kleine ergernissen te melden. Daarvan waren er 37 uit Koudekerke. Het is
de bedoeling om deze ergernissen in de komendetijd te gaan aanpakken. De gemeente en
de BOA kunnen daarbij niet zonder de burger. Verwacht mag worden dat in eerste instanties
burgers elkaar aanspreken op onderling ervaren overlast. Als dat niet leidt tot een oplossing
leidt, is optreden van de BOA aan de orde. In Koudekerke scoren paarden- en hondenpoep
en te hard rijden het hoogst in de meldingen. Vanuit de vergadering worden ook het parkeren
in Dishoek en het mountainbiken op de wandelpaden in de duinen nog gemeld. Waar het
gaat om paardenpoep wordt melding gemaakt van de verplichting in de APV om deze op te
ruimen. Voor veel ruiters is dit echter een probleem, omdat zij niet altijd gemakkelijk hun
paard op en af kunnen en ook de controle over het paard kunnen verliezen bij een
opruimactie. Een goed gesprek vanuit de gemeente met manegehouders is dan ook nodig
om dit probleem tot een oplossing te brengen.

6. Noodopvang vluchtelingen
Burgemeester Van der Zwaag licht de noodopvang van 200 vluchtelingen, waaronder 86
kinderen, in de Couburg gedurende de komende week kort toe. Hij is trots op de vele hulp
die vrijwilligers hebben aangeboden. Veel mensen en verenigingen leveren een bijdrage om
een zo aangenaam mogelijk verblijf in de Couburg mogelijk te maken. Het is
hartverwarmend!
Dit laat onverlet dat dit type opvang eigenlijk niet voor herhaling vatbaar is. Het is te massaal
en te kortdurend. Het kan op dit moment echter niet anders. Meer kleinschalige opvang
wordt wel aangeboden, maar het COA wil dit niet.

7. Leefbaarheidsbijdrage
Janneke Haarhuis (gemeente Veere) licht Leefbaarheidsbijdrage-regeling toe. De gemeente
Veere heeft een bedrag van € 800.000 gereserveerd voor plannen en ideeën van inwoners
van de gemeente om hun woon- en leefomgeving te verbeteren. Het moet gaan om
burgerinitiatieven met een maatschappelijke meerwaarde. De voorstellen moeten passen
binnen het coalitieprogramma van het huidige gemeentebestuur. Het gaat om een eenmalige
bijdrage aan een project waaraan ook een eigen bijdrage van de initiatiefnemers wordt
geleverd (financieel dan wel anderszins) en de voorstellen moeten natuurlijk draagvlak
hebben in de omgeving. Het project van het Parkje aan de Kerkhoflaan wordt genoemde als
een mogelijk voorbeeld. Fase 2 van dit project is inmiddels voor een gemeentelijke bijdrage
voorgedragen. Op 8 juni 2016 organiseert de gemeente een bijeenkomst voor
belangstellenden om ervaringen met betrekking tot de regeling te delen. Afgesproken wordt
dat de secretaris een lijst zal bijhouden van mogelijke project in het dorp. Op basis van deze
lijst kunnen dan keuzes gemaakt om projecten bij de gemeente in te dienen (actie Anton
van Haperen).

8. Mondeling verslag en terugblik
Er worden geen zaken gemeld.

9. Lopende zaken
1. Parkje Kerkhoflaan
Voor de tweede fase van het project (herstel grafmonumenten en grafkelder en plaatsen
kunstwerk) zijn nu bijdragen toegezegd door het Prins Bernhard Cultuurfonds (€ 2000) en de
Rabobank (€ 2500). Voorgesteld wordt vanuit de dorpsraad hiervoor uit eigen middelen €
3000 te bestemmen. Aldus wordt besloten. Op basis hiervan is al voorlopig een aanvraag
ingediend voor een Leefbaarheidsbijdrage bij de gemeente Veere). Deze is nu in
behandeling.
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Eerder heeft de dorpsraad een voorlopige voorkeur uitgesproken voor het valkenbeeld
“Yarak” van Anneke de Witte als te plaatsen kunstwerk. De kunstenares heeft aangeboden
dit beeld in de kerstperiode dit beeld tijdelijk in het parkje te plaatsen, zodat iedereen er
kennis van kan nemen. Afgesproken wordt dat nagegaan wordt bij de gemeente of dit
vergunningstechnisch kan en dat het beeld zo mogelijk gedurende één of enkele dagen
wordt geplaatst (actie Anton van Haperen)
2. Middelburgsestraat
De heer la Gasse meldt dat de riolering ter hoogte van het benzinestation ondanks kleppen
en bypasses nog steeds niet naar behoren werkt. Dit geldt niet alleen voor zijn perceel, maar
voor het gehele woonblok van 4 huizen. Dit punt speelt al geruime tijd en is in mei 2015 weer
opnieuw in de dorpsraad gemeld (zie ook de actielijst). Alex Brunke zal gevraagd worden in
de volgende vergadering aan te geven hoe dit tot een oplossing kan worden gebracht (actie
Alex Brunke).
3. Dorpsvisie
De Stuurgroep Dorpsvisie komt morgenavond (16 december 2015) weer bij elkaar en zal dan
een nieuwe datum prikken voor de dorpsavond, waarop de ideeën en vragen tot nu toe
zullen worden gepresenteerd. Als uitnodiging voor deze avond zal een prikkelende krant in
het dorp worden verspreid. (NB: na de vergadering is de bewuste bijeenkomst geprikt op
woensdagavond 2 maart 2016 in de Klimop, aanvang 19.30 uur)
4. Der Boede
Een nieuw bestemmingsplan voor Der Boede ligt ter inzage van 17 december 2015 tot en
met 27 januari 2016. Daarnaast is er sprake van een apart traject voor een groenplan en
kapvergunning voor bomen. Dit is een onduidelijke gang van zaken, die vragen oproept. De
secretaris houdt dit in de gaten en bereidt een vanuit de dorpsraad in te dienen zienswijze
voor. Hij informeert de dorpsraad tussentijds over een informatie- en inspraakavond (actie
Anton van Haperen)
5. Infrastructuur Dishoek
Er is nog steeds onduidelijkheid over padenstructuur en wiens probleem dit nou eigenlijk is.
Afgesproken wordt dit voor een volgende keer te agenderen Alex Brunke (gemeente Veere)
te vragen dit voor te bereiden (actie Alex Brunke).
6. Banckertstraat
De gemeente Veere heeft contact met de eigenaren van de leegstaande panden. Zij hebben
inmiddels offerte gevraagd voor het opknappen van het achterstallig onderhoud.

10. Jaarvergadering dorpsraad op 8 maart 2016
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het onderwerp cultuurhistorie centraal te
stellen op de komende jaarvergadering. Voor de volgende vergadering zal de secretaris een
voorstel voor een agenda van de jaarvergadering maken. (actie Anton van Haperen)

11. Vergaderdata dorpsraad eerste helft 2016
Voor de eerste helft van volgend jaar zijn de volgende vergaderdata voor de dorpsraad
afgesproken: 3 februari, 23 maart, 25 mei en 6 juli, steeds op woensdagavond in de
Klimop. Dus niet op woensdag 23 april, zoals eerder ten onrechte wel is gezegd.

12. Rondvraag
De volgende punten komen aan de orde:
- Margriet de Vries vraagt zich af waarom de oranje lampen aan de Drakensteijnlaan (nog)
niet vervangen zijn door mooiere exemplaren, zoals elders in het dorp. Wethouder
Molenaar vraagt dit na (actie kernwethouder Molenaar)
- Hans Sakkers wijst op het ontbreken van een trottoir/wandelpad lang de Duinstraat tot
aan het Slobberduinse pad. Dit traject wordt veel gebruikt door wandelaars en dat levert
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soms gevaarlijke situaties op met (soms snel) langsrijdende fietsers. Dit punt moet
worden meegenomen bij de dorpsvisie.
Maarten Bosselaar meldt dat de ANBO-afdeling Koudekerke bestuurlijk is ondergebracht
bij de Dorpsvereniging.

-

doorlopend overzicht van actiepunten
nr

datum

1

24-11-2014

2
3
4

29-1-2015
18-5-2015
18-5-2015

5
6
7

21-10-2015
15-12-2015
15-12-2015

8
9

15-12-2015
15-12-2015

10
11

15-12-2015
15-12-2015

actie
Voorstel besteding aanmoedigingsprijs oorlogsmonument +
plan bunker bij tennisbaan
Voortgang bushokje Middelburgse straat in de gaten houden
Screening waterafvoer Middelburgse straat
Contact met apotheker inname oudere medicijnen
Verspreiden email BuurtWhatsApp
Kopie brief PVVP naar Peter Holtring
Lijst bijhouden van potentiele voorstellen
Leefbaarheidsbijdrage
Nagaan mogelijkheid tijdelijk plaatsing beeld parkje
Zienswijze voorbereiden en dorpsraad tussentijds informeren
over Der Boede
Voorbereiden jaarvergadering dorpsraad op 8 maart 2016
Nagaan vervanging lantaarnpalen Drakensteijnlaan

wie

wanneer

Sakkers/v.
Haperen
Brunke
Brunke
Molenaar/Weststr
ate
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen

3 feb. 2016

Van Haperen
Van Haperen

20 dec. 2015
27 jan. 2016

Van Haperen
Molenaar

3 feb. 2016
3 feb. 2016

3 feb. 2016
3 feb. 2016
3 feb. 2016
3 feb. 2016
1 jan. 2016

Volgende vergadering: dinsdag 3 februari 2016, 20.00 uur in de Klimop
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Bijlage 1. Standpunt Dorpsraad over ophogen/uitbreiding begraafplaats
Koudekerke (dd. 16 november 2015)
Geachte Heer van der Pas, Beste Ad,
In vervolg op de discussies in onze werkgroep en in vervolg op de dorpsavond over de uitbreiding/ophoging
van de begraafplaats heeft de Dorpsraad Koudekerke zich gisteravond gebogen over haar standpunt in
deze kwestie.
Daarbij is gebleken dat over dit onderwerp in de dorpsraad –ook na een goede en uitgebreide
gedachtewisseling- verschillend wordt gedacht. Daarom komt de dorpsraad niet met een eensluidend
advies, maar kiest zij ervoor de argumenten en overwegingen die in de discussie zijn genoemd aan de
gemeente voor te leggen.
Een minderheid van de dorpsraad (2-3 dorpsdraadleden) heeft geen uitgesproken mening over de vraag
‘uitbreiden of ophogen’. Belangrijke overwegingen daarbij zijn:
- Het ontbreken van uitgesproken persoonlijke opvattingen op dit punt.
- De vraag of dorpsraadsleden voldoende representatief zijn voor (delen van) de dorpsgemeenschap
om in zo’n gevoelige kwestie een zwaarwegend advies aan de gemeente uit te brengen.
- Het ontbreken van een goed inzicht in de financiële pro’s en contra’s van de verschillende varianten
om dit aspect voldoende op waarde te kunnen schatten.
Een kleine minderheid (1 dorpsraadslid) is een uitgesproken voorstander van ophogen. Belangrijkste
overwegingen daarbij zijn:
- Het ophogen van begraafplaatsen is elders in Nederland en elders in Europa heel gebruikelijk en
geeft daar geen aanleiding tot problemen. Waarom zou het dan ook niet in Koudekerke kunnen?
- Ophogen van de begraafplaats is op langere termijn goedkoper, met name uit een oogpunt van
beheer en verdient daarom de voorkeur.
Een andere minderheid van de dorpsraad (3 leden) heeft een uitgesproken voorkeur voor het uitbreiden
van de begraafplaats. Daarbij gelden de volgende overwegingen.
- Uitbreiden doet meer recht aan het eigen, relatief kleinschalige karakter van de dorpsbegraafplaats
als een plek van rust en bezinning. De begraafplaats heeft ook een belangrijke historische betekenis voor
het dorp en de dorpsgemeenschap. Ook deze wordt met uitbreiden meer recht gedaan dan met
ophogen.
- Uitbreiding draagt bij aan de afbakening van het dorp aan de noordzijde.
- Ophogen zal gepaard moeten gaan met het vellen van meerdere tientallen oudere bomen, met een
kaalslag op de begraafplaats tot gevolg.
Van verschillende zijden heeft de dorpsraad als suggestie ontvangen om -in geval van ophogen- de te
verwijderen grafmonumenten niet te vernietigen, maar deze een plek te geven op een nader te bepalen
plaats op de begraafplaats. De dorpsraad vindt dit een goede suggestie, omdat zij bijdraagt aan de
historische functie van de begraafplaats. Wij willen de gemeente daarom verzoeken deze suggestie mee te
nemen in de verder planvorming.
Ik ga ervan uit dat het bovenstaande, samen met de uitkomst van de dorpsavond, voldoende informatie
oplevert voor het maken van een raadsvoorstel. Als er desondanks nog vragen zijn, dan hoor ik deze
graag. Tot slot wil ik jou en je collega’s graag danken voor de informatie en de inzet bij de diverse
bijeenkomsten, die we in het afgelopen half jaar hebben gehad.
met vriendelijke groet
Anton van Haperen
(secretaris dorpsraad Koudekerke)

5

