STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 1 februari 2017
Plaats: Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad: J. van Beers, A. van Haperen (secretaris), G.
Herwig (voorzitter), R. Herbers (penningmeester), O. Kaashoek, J. Katerberg, D.
Noorlander-van der Lee (wnd. voorzitter) en H. Sakkers.
Aanwezige niet-leden: R. Besuijen (gemeente Veere), M. Bosselaar
(Dorpsvereniging), E. Bourez (belangstellende), A. Brunke (gemeente Veere), M.
Dierks (belangstellende), M. van Dorst (belangstellende), G. Francke (gemeente
Veere), E. Goedbloed (belangstellende) I. Herbers (belangstellende), K. Hofman
(belangstellende), I. Izeboud (belangstellende), H. Kloosterman (belangstellende),
H. Smit (belangstellende), I. en Ph. Stoutenbeek (belangstellenden), A. en G.
Uijttenbroek, D. v.d. Voorde (Koudekerkse Ringrijdersvereniging), W. Waters
(Platform Dishoek), L. Weststrate (belangstellende), M. van Zuilen
(belangstellende).
Afwezig met kennisgeving: J. Duininck (lid dorpsraad), P. Heuvelmans
(wijkagent), S. v.d. Linde (Welzijn Veere), Sylvia Sparreboom (gemeenteraad,
DTV)
1.
Opening, welkom en mededelingen.
Waarnemend voorzitter Dorine Noorlander opent de vergadering met een speciaal woord
van welkom aan de bewoners uit Dishoek, die met name aanwezig zijn vanwege
agendapunt 7 (inrichting publieke ruimte Dishoek). Zij memoreert ook het heuglijke feit
dat vandaag over gegaan kan worden tot het benoemen een nieuwe voorzitter en enkele
nieuwe dorpsraadleden, waarmee de Dorpsraad Koudekerke weer op volle sterkte is.
2.
Vaststellen agenda.
Het punt ‘dorpsvisie’ wordt toegevoegd aan agendapunt 8 (recente ontwikkelingen). Voor
het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.
3.
Samenstelling bestuur Dorpsraad
Dorine Noorlander stelt met vreugde vast dat drie personen (i.c. Guido Herwig, Olaf
Kaashoek en Johan Katerberg) bereid zijn om tot de dorpsraad toe te treden en dat
Guido Herwig bereid is gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Desgevraagd
wordt geconstateerd dat het quorum van het bestuur van de Stichting Dorpsraad
Koudekerke aanwezig is en dat dus rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
Vervolgens worden voornoemde personen als bestuurslid benoemd. Afgesproken wordt
dat in het jaarverslag 2016 een overzicht van de samenstelling van het bestuur zal
worden opgenomen (actie van Haperen). Vervolgens neemt Guido Herwig het
voorzitterschap van de vergadering over. Guido Herwig neemt ook op zich om de
inschrijving van de dorpsraad in het handelsregister van de Kamer van Koophandel up to
date te maken (actie Herwig).
4.
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. Actiepunt 8
(aanpassen adres op de website) blijft staan. De overige kunnen worden afgevoerd.
- Er hebben enkele dorpsraden gereageerd op de vraag over stankoverlast in de zomer
bij het één keer per twee weken ophalen van zwarte bakken. Er is echter geen breed
gedeelde behoefte om hierop verdere actie te ondernemen.
- De bushalte bij Der Boede blijft gehandhaafd, zij het in een wat soberder uitvoering
dan eerst.
- De eerder toegezegde urnenmuur op de begraafplaats zal in de loop van 2018 worden
gerealiseerd.
5.
Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen en uitgegane post wordt doorgenomen. Dit geeft geen aanleiding
tot verdere opmerkingen.
6.
Mondeling verslag en terugblik
Rob Herbers is aanwezig geweest bij de Klankbordgroep Dishoek. Het daar besprokene
komt inhoudelijk uitgebreid aan de orde bij agendapunt 7.
7.
Presentatie inrichting publieke ruimte Dishoek.
Geert Francke en Ricky Besuijen, medewerkers van de gemeente Veere, leiden dit
agendapunt in. Mede op verzoek van de dorpsraad is een plan gemaakt voor de inrichting
van de publieke ruimte van Dishoek. Daarbij ging het met name over de infrastructuur
en de groenvoorziening. Het plan is twee maal in de Klankbordgroep Dishoek besproken.
De daar gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. Dat heeft er onder andere toe geleid dat
de kleur van de bestrating van de Kaapduinseweg is aangepast. Vanavond wordt het plan
in de dorpsraad besproken. Na vaststelling door het college van B&W en behandeling in
de gemeenteraad kan tot uitvoering worden overgegaan. Deze is voorzien in het najaar
en de winter 2017/2018. Het plan geniet brede instemming van de aanwezigen. Voor de
volgende punten wordt aandacht gevraagd.
- Ruiterpaden, die kruisen of overlappen met wandel- en fietspaden. Dit geldt met name
voor het pad ter hoogte van de kerk en de Houtenhandlaan. De bestaande ruiterpaden
worden in het definitieve ontwerp niet verlegd/aangepast.
- Het wandelpad achter langs de woningen langs de Kaapduinseweg. In het definitieve
ontwerp wordt het bestaande fietspad afgewaardeerd tot voetpad om daarmee een
ommetje mogelijk te maken. Wellicht kan er -na overleg met Staatsbosbeheer- alsnog
voor worden gekozen om het asfalt weg te halen en te vervangen door half
verharding. Staatsbosbeheer zou dan dit ommetje kunnen beheren en onderhouden.
- Het trottoir langs de Honte (o.a. verzakkingen, ruimte voor plaatsen vuilcontainers).
Het trottoir wordt langs de percelen van de Honte verbreed. Dit is opgenomen in het
definitieve ontwerp.
- Beheer en onderhoud. Dit is nu niet specifiek opgenomen als post in de begroting. Na
de uitvoering valt dit onder het reguliere beheer en onderhoud van de gemeente.
Inzet is dat met de kwaliteitsslag van de herinrichting het beheer en onderhoud
beperkt is.
- Handhaving, met name waar het gaat om het parkeren bij de strandovergang. Een
goed ontwerp is mooi, maar zo’n ontwerp heeft alleen zin als er ook wordt
gehandhaafd en overtreders worden aangesproken op hun gedrag.
8.

Recente ontwikkelingen in lopende zaken:

Toekomstvisie Koudekerke-Dishoek 2030
In de vorige vergadering is afgesproken de afsluitende vergadering van de stuurgroep af
te wachten. Die heeft inmiddels plaatsgehad. De stuurgroep acht het wenselijk dat er ook
in de toekomst iets als een stuurgroep blijft bestaan. Hier zouden bijvoorbeeld de
voorzitters van de dorpsraad en de ondernemersvereniging deel van moeten uitmaken,
samen met de trekkers van de themagroepjes, die met de verschillende thema’s uit de
toekomstvisie aan de slag gaan. Deze stuurgroep zou dan ook het aanspreekpunt kunnen
zijn voor de gemeente waar het gaat om de realisatie van de toekomstvisie. Voor de
volgende onderwerpen hebben zich al belangstellenden gemeld: duurzaamheid &
energie, samenwerking verenigingen, jeugd en cultuur. David van de Voorde vind

samenwerking tussen verenigingen bespreekbaar, maar laat duidelijk weten dat de
Koudekerkse Ringrijdersvereniging niets ziet in een fusieproces tot één vereniging.
Afgesproken wordt dat Guido Herwig, Rob Herbers en Anton van Haperen zich buigen
over een voorstel voor een follow up op de Toekomstvisie. Dit kan dan in de volgende
vergadering besproken worden (actie Herwig, Herbers & van Haperen)
Parkje Kerkhoflaan
Binnenkort zullen de bomen rondom de grafkelder worden gerooid, zal een begin
gemaakt worden met het herstel van het geveltje van de grafkelder en zal het
sierhekwerk worden geplaats. Eind mei of begin juni 2017 zal het project gereed zijn. Er
is een feestelijke afsluiting voorzien rond 1 juli.
Middelburgse straat
Dorine Noorlander en Olaf Kaashoek hebben een rondje gedaan langs de Middelburgse
straat en de Brouwerijstraat met Fernando Hamelink. Een en ander kan beschouwd
worden als een toelichting van de kant van de dorpsraad op de reactie op het GVVP,
waar ook op deze problematiek wordt ingegaan. De dorpsraad en de
ondernemersvereniging hebben daarin gevraagd een gesprek met het gemeentebestuur
om te komen tot een programma gericht op een verkeersveilige ontsluiting en goede
bereikbaarheid van Koudekerke en Dishoek.
De volgende opmerkingen worden nog gemaakt. Alex Brunke neemt deze voor een
antwoord mee naar het gemeentehuis (actie Brunke).
- De matrixborden zijn vlak voor de jaarwisseling weggehaald. Wanneer komen deze
weer terug?
- Melding van ongelukken is gebrekkig; wat kan hieraan gedaan worden?
- In het trottoir van de Middelburgse straat en Duinstraat liggen op meerdere plaatsen
stenen los. Een inspectie door de gemeente is gewenst.
9.
Besteding Leefbaarheidsbijdrage 2017
De dorpsraad stelt de gemeente Veere voor de Leefbaarheidsbijdrage 2017 te
bestemmen voor het zichtbaar maken van de bunker bij de begraafplaats en het
uitbreiden van de bunkerroute aldaar (actie van Haperen).
10. Jaarvergadering Dorpsraad op 14 maart 2017
De dorpsraad stemt in met de voorgestelde agenda. Voor het na pauze-programma
wordt gekozen voor het thema ‘duurzaamheid en energieneutraal dorp’. De secretaris
werkt het voorlopige programma verder uit, in overleg met de Energiecoöperatie
Koudekerke-Dishoek in oprichting (actie van Haperen).
11. Rondvraag en sluiting.
De volgende punten komen aan de orde in de rondvraag
- In het parkeerterrein bij de tennisbaan bevinden zich grote putten. Inspectie door de
gemeente is gewenst (actie Brunke)
- In de PZC stonden onlangs berichten over de aanleg van een landgoed in de
boomgaard bij Der Boede. Wat zijn de plannen. Alex Brunke geeft aan dat het College
inderdaad heeft besloten tot een bestemmingsplan wijziging, die de aanleg van een
landgoed en de bouw van twee woningen mogelijk maakt. Het gaat dus niet om de
bouw van een groot aantal, waarvan eerder sprake was.

doorlopend overzicht van actiepunten per 1-1-2017
nr
1.

datum
14-12-2016

actie
Wijziging postadres op website dorpsraad
Samenstelling bestuur dorpsraad in
jaarverslag 2016
Up to date maken vermelding dorpsraad in
handelsregister KvK

2.

1-2-2017

3.

1-2-2017

4.

1-2-2017

Voorstel follow-up Toekomstvisie

5
6
7

1-2-2017
1-2-2017
1-2-2017

Beantwoording vragen infrastructuur
Uitwerking programma jaarvergadering
Voorstel Leefbaarheidsbijdrage naar gemeente

Volgende vergadering: 10 mei 2017, 20.00 uur in de Klimop.
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