STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 18 mei 2015
Tijd:
Locatie:

20.00 uur
Kleine zaal Couburg, Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad:
Dorine Noorlander, Jan van Beers, Jaap Duininck, Anton van Haperen (secretaris),
Jan van Roosendaal (voorzitter), Hans Sakkers.
Aanwezige niet-leden:
Marina Dierks (ANBO/Welzijn), Marja Osté (gemeenteraad, VVD), Sylvia Sparreboom
(gemeenteraad, DTV), Lidy Weststrate (belangstellende), Maarten Bosselaar
(Dorpsvereniging), Alex Brunke (gemeente), Iman Izeboud (belangstellende),Henk
Kloosterman (belangstellende), Rene Molenaar (kernwethouder),.
Afwezig met kennisgeving: Sylvia Sparreboom (gemeenteraad, DTV), Anneke Wolf
(WMO Adviesraad Veere), Ineke Herbers (belangstellende), Margriet de Vries
(belangstellende), Rob Herbers (lid dorpsraad), Peter Holtring (gemeenteraad, PvdA),
Olaf Kaashoek (belangstellende), Pieter Wisse (gemeenteraad, CDA)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Op diens verzoek geeft hij als eerste Henk Kloosterman het woord. Die bedankt iedereen
voor de vele goede wensen, die hij bij gelegenheid van zijn ziekte en verblijf in het
ziekenhuis mocht ontvangen. Hij noemt in het bijzonder ook de telefoontjes en bloemen
waarmee hij op de hoogte is gebracht van en betrokken bij de toekenning van de
aanmoedigingsprijs oorlogsmonumenten op 21 april j.l.

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen van de vergadering van 23 maart 2015
De notulen worden met één wijziging vastgesteld. De eerste zin van punt 7 moet als volgt
worden gelezen: ´Met het vertrek van Lidy Weststrate en John Muller en het aantreden van
Jan van Beers is de omvang van de dorpsraad geslonken tot 7 personen´,
Naar aanleiding van de notulen en de actielijst worden de volgende opmerkingen gemaakt:
-

De eventuele plaatsing van een bushokje bij de halte ´Ruyterstraat´ van lijn 53 wordt
meegenomen in de lopende evaluatie van de dienstregeling door de provincie en
Connexion. De gemeente houdt dit punt in de gaten. Na de zomervakantie ontstaat
hierover mogelijk meer duidelijkheid (actie Alex Brunke).

-

Jan van Roosendaal heeft contact gehad met de heer De Korte in Biggekerke over de
mogelijkheid van fotoframes in/nabij het parkje aan de Kerkhoflaan. Er volgt een
offerte. Deze zal de volgende keer worden geagendeerd te samen met de
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mogelijkheid van de plaatsing van beelden van Anneke de Witter (actie Anton van
Haperen).
-

Alex Brunke meldt dat de overlast van het riool in de Middelburgse straat deels is
oplgelost. Er doen zich daar echter nog wel een aantal problemen voor (zie
agendapunt 6)

De actiepunten 1, 2, 3 en 10 blijven staan. De overige actiepunten zijn gereed.

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

Het juryrapport Aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten zal worden toegestuurd aan
de leden van de dorpsraad en aan Henk Kloosterman. Ook andere belangstellenden
kunnen het rapport opvragen bij de secretaris (actie Anton van Haperen).

-

Hans Sakkers ontvangt graag een afschrift van de reactie op de Visie Cultuurhistorie
van de gemeente Veere (actie Anton van Haperen).

-

Er wordt met een ontevreden gevoel kennisgenomen van de trage afwerking door de
gemeente van de toezeggingen op het gebied van de speelvoorzieningen in het dorp.
De eerste gesprekken hierover dateren al van een jaar geleden en de toegezegde
consultatie van de bewoners/gebruikers heeft nog steeds niet plaatsgehad.

-

Lidy Weststrate zal de dorpsraad vertegenwoordigen bij het afscheid van Ds. Poesiat
(actie Lidy Weststrate).

-

De dorpsraad acht een gezamenlijke actie van de Walcherse dorps- en stadraden op
het gebied van de brandweerzorg en het openbaar vervoer, zoals gevraagd door de
stadsraad Domburg, minder zinvol. De secretaris zal de stadsraad Domburg hierover
berichten (actie Anton van Haperen).

5. Mondeling verslag en terugblik
-

Aanmoedigingprijs Oorlogsmonumenten. Iedereen is erover eens dat de dorpsraad
en de dorpsgemeenschap als geheel trots mag zijn op de toekenning van de prijs aan
het Herdenkingsmonument Koudekerke. Het juryrapport is in dit opzicht veelzeggend.
Een woord van dank is op zijn plaats aan degenen die enkele jaren geleden het
initiatief hebben genomen tot het opknappen en verplaatsen van het monument en
dat vervolgens ook feitelijk hebben gerealiseerd. Het aan de prijs verbonden bedrag
van € 1000 zal waarschijnlijk binnenkort op de bankrekening van de dorpsraad
worden overgemaakt. Afgesproken wordt dat voor de volgende vergadering een
bestedingsvoorstel voor dit bedrag wordt voorbereid (actie Henk Kloosterman,
Hans Sakkers en Anton van Haperen).

-

Dodenherdenking. De dodenherdenking 2015 was een goede en waardige
bijeenkomst, waaraan een groot aantal mensen heeft deelgenomen. Het is goed om
te zien dat het aantal bezoekers toeneemt. Aan de gemeente wordt verzocht de
vieringen te blijven ondersteunen en faciliteren. Als zich daarin -om welke reden dan
ook- wijzigingen voordoen, moeten deze tijdig worden gecommuniceerd met het 4
mei-comité. Kernwethouder Molenaar onderschrijft dit laatste en neemt deze
boodschap mee terug naar het gemeentehuis.
Naar aanleiding van het voorgaande vraagt Hans Sakkers zich af of er geen redenen
zijn om de oorlogsplaquette aan de toeristenkerk in Dishoek te verplaatsen naar de
nieuw in te richten John O. Forfarstraat en daar het karakter te geven van een
monument. Na enige discussie wordt afgesproken dat Jan van Roosendaal
informeert bij de beheerder van de toeristenkerk wie de eigenaar/verantwoordelijke is
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voor de plaquette. Vervolgens zou voor dit idee een plan ontwikkeld kunnen worden
(actie Jan van Roosendaal)

6. Lopende zaken
o Parkje Kerkhoflaan
Anton van Haperen meldt dat fase 1 (groenwerkzaamheden) met het inzaaien van het
gras en het laatste plantwerk nu echt is afgesloten. Naar de financiering voor fase 2
(herstel knekelhuisje/grafkelder en grafstenen) wordt nog gezocht. Inmiddels is gebleken
dat –als gevolg van het weghalen van de heg en hekwerk langs de speeltuin- de hoogte
van de grafkelder ook een interessant speelobject is voor kinderen. De vraag is hoe
hiermee om te gaan. Er zou een houten ombouw kunnen worden gemaakt, zodat de
hoogte zelf beschermd wordt, maar tegelijkertijd wel ‘beklimbaar’. Wellicht zijn er echter
ook andere mogelijkheden om de hoogte robuust in te richten. Dat zal nader worden
uitgezocht en de mogelijkheden zullen meegenomen worden bij het werven van
financiering (actie Anton van Haperen en Hans Sakkers)

o Dorpsvisie
Jan van Roosendaal doet kort verslag van de ontwikkelingen in de afgelopen tijd. Op dit
moment zijn 3 werkgroepen aan de slag en worden interviews afgenomen van een aantal
ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen op het dorp. De resultaten van
deze acties worden op 17 juni besproken in de stuurgroep. Daarna kan een eerste
overzicht van hoofdpunten voor de dorpsvisie worden samengesteld.
Waar het gaat om de status van de dorpsvisie, wordt opgemerkt dat dit in in eerste
instantie een visie van het dorp zelf is. Als zodanig stellen de initiatiefnemers
(ondernemersvereniging en dorpsraad) de visie vast. Zij kunnen deze vervolgens
aanbieden aan de gemeente. Wethouder Molenaar geeft aan dat het college van B&W en
de gemeenteraad nadrukkelijk rekening willen houden met een gedragen dorpsvisie.
Lisette Kaashoek, adviseur van de kant van de gemeente in de stuurgroep, is met
zwangerschapsverlof. De gemeente denkt nog na over haar vervanging (Actie
wethouder Molenaar).

o Middelburgsestraat
Ter hoogte van het benzinestation is in het vuilwaterriool een bypass gemaakt naar het
schoonwaterriool. Onduidelijk blijft echter de afwatering van het bedrijventerrein. Mogelijk
vindt deze deels plaats door een oud riool onder de bebouwing langs de Middelburgse
straat door. De overlast in de Middelburgse straat neemt door de getroffen maatregelen
misschien af, maar zij zijn nog niet definitief opgelost. Het wachten is op een grote bui c.q.
periode met veel regenval, zodat de gemeente het functioneren van de afwatering kan
inspecteren (actie Alex Brunke). Verder functioneren de putten ter hoogte van Mb straat
69/94 niet goed. Waldo Geldof onderzoekt dit verder c.q. laat actie ondernemen.
Waar het gaat om het zwaar verkeer is er een gesprek geweest van de gemeente met
Connexxion over het verkeergedrag van de bussen en buschauffeurs. Men heeft
toegezegd zich aan de regels te zullen houden, maar afgewacht moet worden of dit ook
echt zal gebeuren. Voor vracht- en landbouwverkeer wordt een verkeerbesluit voorbereid,
waarna borden geplaatst kunnen worden en zwaar verkeer door de Middelburgse straat
kan worden verboden.

o Dishoek
Dit punt is voor de dorpsraad voorlopig afgesloten. De dorpsraad heeft zijn teleurstelling
uitgesproken over de procedure en de resultaten van werkgroep die zich met de
verkeersafwikkeling heeft bezig gehouden. De realisatie van de verblijfsaccomodatie
wordt opdit moment uitgevoerd.
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o Der Boede
Naar verluidt komt er een bestemmingsplan voor Der Boede in procedure. Dit zal worden
geagendeerd in de eerste dorpsraadvergadering na de zomer (actie Anton van
Haperen) en er zal een aparte openbare informatiebijeenkomst voor het dorp worden
georganiseerd (actie wethouder Molenaar).
Ondanks alle geruchten is het niet zo, dat de gehele voormalige buitenplaats Der Boede
(opnieuw) te koop staat. Wat te koop staat is het monumentale huis en de nieuw te
bouwen villa’s.

7. Vergaderdata tweede helft 2015
Vanwege de ingewikkelde planning rondom het gebruik van de Couburg is er op dit moment
nog geen lijstje van vergaderdata voor de tweede helft van het jaar. De vergaderdata stemt
ermee in dat gezocht wordt naar een andere vergaderlocatie (Klimop). Ook andere
vergaderavonden dan maandag behoren tot de mogelijkheden.

8. Opmerkingen dorpsbewoners en rondvraag
De volgende punten werden aan de orde gesteld:
- Uitbreiding begraafplaats: hoe staat het met de gesprekken met de gemeente over de
uitbreiding/ophoging. De secretaris zal dit navragen (actie Anton van Haperen)
- Leegstaande woningen in de Banckertstraat: de gemeente heeft contact met de
eigenaar. Het probleem is dat er moeilijk iets valt af te dwingen.
- Naar aanleiding van vragen en opmerkingen meldt Marja Osté dat Harmonie
Voorwaarts graag bereid is en blijft een bijdrage te leveren aan de Dodenherdenking
op 4 mei. Om de kosten te beperken wordt er dan gespeeld zonder dirigent en heeft
een van de muzikanten de leiding over het muziekgezelschap.
- Lidy Weststrate verklaard zich bereid namens de dorpsraad deel te blijven nemen in
het Welzijns-overleg voor Koudekerke.
- Lidy Weststrate meldt dat er problemen zijn met het innemen van oude medicijnen
door apotheken vanwege de hieraan verbonden kosten voor de verwijdering van
chemisch afval. Dit is een ongewenste situatie, omdat deze medicijnen nu verloren
kunnen raken in het afvalcircuit en dit extra kunnen belasten. Wethouder Molenaar
gaat een en ander uitzoeken en komt hierop terug (actie wethouder Molenaar)
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doorlopend overzicht van actiepunten
nr

datum

1

24-11-2014

Faciliteren inbreng jongeren in dorpsplan Koudekerke

actie

2

24-11-2014

Plan bunker bij tennisbaan

3
4
5
6
7
8
9
10

29-1-2015
23-3-2015
18-5-2015
18-5-2015
18-5-2015
18-5-2015
18-5-2015
18-5-2015

Voortgang bushokje Middelburgse straat in de gaten houden
Nagaan mogelijkheden fotoframe(s) voor parkje
Agenderen kunstwerk en fotoframe parkje
Verspreiden juryrapport prijs Oorlogsmonumenten
Verspreiden reactie visie cultuurhistorie
Vertegenwoordiging dorpsraad bij afscheid ds. Poesiat
Reactie naar Stadsraad Domburg
Voorstel besteding aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten

11
12

18-5-2015
18-5-2015

Contact met beheerder toeristenkerk
Bezien mogelijkheid ‘ombouw’ grafkelder parkje

13
14
15
16
17

18-5-2015
18-5-2015
18-5-2015
18-5-2015
18-5-2015

Vervanging Lisette Kaashoek in Stuurgroep Dorpsvisie
Screening waterafvoer Middelburgse straat
Agendering Der Boede in dorpsraad
Organisatie informatiebijeenkomst Der Boede voor dorp
Nagaan regelgeving inname oudere medicijnen

wie

wanneer

van der Linde

Eerste kwartaal
2015
< 29 jan. 2015

Sakkers/v.
Haperen
Alex Brunke
Van Roosendaal
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Weststrate
Van Haperen
Kloosterman /
Sakkers / v.
Haperen
v. Roosendaal
Sakkers / v.
Haperen
Molenaar
Alex Brunke
Van Haperen
Molenaar
Molenaar

< sept. 2015
< mei 2015
30 juni 2015
< 1 juni 2015
< 1 juni 2015
31 mei 2015
< 25 mei 2015
30 juni 2015

< 1 juni 2015
< 30 juni 2015
< 30 juni 2015
< 1 sep 2015
30 juni 2015
30 juni 2015
20 juni 2015

Volgende vergadering: woensdag 2 september 2015, 20.00 uur in de Klimop
De overige vergaderingen in 2015 vinden plaats op woensdag 21 oktober en
dinsdag 15 december in de Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke

5

