STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 1 september 2014
Tijd:
Locatie:
Voorzitter:
Notuliste:

20.00 uur
De Couburg (kleine zaal), Koudekerke
Jan van Roosendaal
Dorine Noorlander

Aanwezige leden:
Dorine Noorlander (notulen), Lidy Weststrate, Jaap Duininck, Anton van Haperen
(secretaris), Rob Herbers (penningmeester), Jan van Roosendaal (voorzitter), Hans
Sakkers.
Aanwezige niet-leden:
Ies Bijleveld (bewoner), Marina Dierks (ANBO/Welzijn Veere), Ineke Herbers
(belangstellende Dishoekcomité), Iman izeboud (bewoner), Henk Kloosterman
(bewoner), Cor Polderman (Welzijn Ouderen), Sam Smit (bewoner), Pieter Wisse
(vertegenwoordiger gemeenteraadsfractie CDA), Angelina de Witte (bewoneer)
Afwezig met kennisgeving: Margriet de Vries (lid dorpsraad), Anneke Wolf (WMO
Adviesraad Veere), Sandra v. d. Linde (Straathoekwerk), Martin Lokker (politie
Veere), R. Molenaar (kernwethouder), John. Muller (lid dorpsraad),

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Diverse mensen hebben zich
moeten afmelden. Dit geldt onder andere voor kernwethouder Molenaar, die verplichtingen
elders heeft. Afgesproken wordt dat er een aparte kennismakingsbijeenkomst zal worden
belegd met de nieuwe kernwethouder. Ook straathoekwerker Sandra v.d. Linde heeft zich
afgemeld. Zij is de volgende keer graag aanwezig en besloten wordt het straathoekwerk dan
apart te agenderen (actie Anton van Haperen)

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

3. Notulen van de vergaderingen van 23 juni 2014
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen bieden Ineke
Herbers en Hans Sakkers aan om zich ten behoeve van de op te stellen dorpsvisie te
verdiepen in het historisch DNA van Koudekerke.

4. Ingekomen en uitgegane post
De lijst van ingekomen en uitgegane post geeft geen aanleiding tot opmerkingen anders dan
bij onderstaande agendapunten.

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

6. Lopende zaken
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o Parkje Kerkhoflaan
Fase 1 is grotendeels gereed. In het najaar zal nog snoeiwerk worden gedaan en zal de
haag tussen de speeltuin en het oude kerkhofje worden verplant en verlaagd. Voor fase 2
wordt nog gezocht naar budget voor het opknappen van het knekelhuisje en het
rechtzetten van een aantal grafstenen. Voor dit laatste is aanvullend offerte gevraagd.
Het voorstel is om dit najaar een bijeenkomst met gebruikers, omwonenden en
betrokkenen bij de uitvoering te organiseren. Het is belangrijk dat hierbij een
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig is, zodat gebruikers en bewoners
het gesprek met het bestuur en de dorpsraad kunnen aangaan over het parkje. Gekozen
wordt voor een zaterdagochtend in oktober, met eenvoudige versnaperingen en zo
mogelijk wat muziek. Nagegaan zal worden of bij slecht weer voor de koffie kan worden
uitgeweken naar de Brouwerij (Actie Anton van Haperen en Lidy Weststrate)

o Der Boede
Hierover is geen nieuws bekend. Anton van Haperen zal navraag doen.

o Dishoek
Er heeft weer overleg plaatsgehad met de bewoners. Na de hoopvolle start van de vorige
keer, liep het overleg nu niet prettig. De tweede vergadering is afgekapt door de
voorzitter. Die heeft vervolgens, samen met twee gemeenteambtenaren, afzonderlijk met
alle partijen gesproken. Er is nu voor 9 september een nieuwe vergadering gepland.
Het pannenkoekenhuis gaat gesloopt worden. De bewoners van Dishoek hebben geen
informatie over de tijdsplanning gekregen. Noch van deze sloop, noch van het project als
geheel.

o Middelburgse straat
Op 2 juli hebben vertegenwoordigers van de bewoners een gesprek gehad met
ambtenaren van openbare werken. Hierbij was ook de voorzitter van de Dorpsraad
aanwezig. Dit gesprek verliep in positieve sfeer en er lijken resultaten geboekt.
De bewoners met scheuren in de woningen gaan de gemeente aansprakelijk stellen of
hebben dit gedaan. Dit is de enige manier om schade vergoed te krijgen.
De gemeente geeft nu toe dat er een probleem is met het schoonwaterriool, er komt poep
doorheen en het vuile water wordt geloosd op de sloot bij Kesteloo, tegenover de molen.
De bron van deze vervuiling is echter nog steeds niet gevonden. Maar het is positief dat
er aan opsporing wordt gewerkt. Ook wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de
stank in de Duinstraat.
Ook wordt nu erkend dat de afwatering achter de huizen aan de noordkant, met name bij
de nrs. 61, 71 en verder, niet goed is. Er zullen maatregelen genomen worden, de duiker
zal aangepast worden en er worden hoogtemetingen gedaan. In oktober vindt er weer een
bespreking plaats, maar men hoopt toch echt dat er voor het natte seizoen
oplossingsgerichte werkzaamheden verricht worden. Bij nr. 94 zal de gemeente een apart
plan maken om de problemen aan te vatten. Aan twee zijden van het perceel is fors
opgehoogd ten behoeve van de nieuwbouw van Koningshof.
Ies Bijleveld zal een mail schrijven en aandringen op spoed waar het gaat om de
oplossingsgerichte maatregelen. Deze moeten voor het regenseizoen worden getroffen.
Er wordt in dit verband verwezen naar Westkapelle, waar na de heftige regenval in
augustus in allerijl een nieuwe duiker moest/kon worden gelegd. Men spreekt zijn
verbazing uit over het feit dat hier wel snel tot actie is overgegaan. Dit in tegenstelling tot
Koudekerke (Actie Ies Bijleveld).
De bewoners zijn heel tevreden over het verbeteren van de uitritten bij een aantal huizen
en over het feit dat nu eindelijk de stoepen vanaf de nrs 69/71 opnieuw en beter bestraat
zijn. De verkeersproblematiek blijft om aandacht vragen. Dit zal één van de
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gesprekspunten zijn in de aanstaande kennismaking met de kernwethouder (actie Anton
van Haperen)

Opstellen dorpsvisie
De opgestelde notitie geeft aanleiding tot een uitvoerige discussie. De conclusie is dat een
brainstormavond breed moet worden opgezet: alle verenigingen van het dorp moeten
worden uitgenodigd. Ter vergadering blijkt dan wel wie een actieve bijdrage wil en kan
leveren. Het is wel goed dat de voorzitter en/of secretaris eerst bilateraal contact zoeken met
de belangrijkste partijen. Er moet echter voor gewaakt worden dat de dorpsvisie een elitaire
aangelegenheid wordt van een paar mensen of uitgaat van vooringenomen posities. Na de
brainstormbijeenkomst kan dan een stuurgroep worden geformeerd. Vervolgens dient breed
steun gezocht worden voor de verworven inzichten en suggesties.
Afgesproken wordt dat de voorzitter en de secretaris het initiatief nemen voor een
brainstormbijeenkomst en zich hiervoor oriënteren bij andere partijen op het dorp. (actie Jan
van Roosendaal en Anton van Haperen)

7. Enquete begraafplaatsen
De enquête van de gemeente wordt uitvoerig besproken en op een aantal punten aangepast
aan de wensen van de meerderheid van de vergadering (zie bijlage). Als aanvullend punt zal
worden opgenomen dat er in de dorpsgemeenschap ook behoefte is aan een plaats voor
urnen en een strooiveld (actie Anton van Haperen).

8. Naamgeving nieuwe straat Dishoek.
De vergadering is het erover eens dat het voor de hand ligt bij de naamgeving van de nieuwe
straat in Dishoek een verbinding te maken met de gebeurtenissen aldaar tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Hans Sakkers neemt op zich om hiervoor een passende suggestie te doen.
(Na de vergadering is het idee opgekomen om deze straat te vernoemen naar Captain John
O. Forfar (1916-2013), een Britse arts die een heldenrol heeft vervuld bij de
oorlogshandelingen in Dishoek in november ’44; Deze naam is inmiddels ook bij de
gemeente voorgedragen).

9. Rondvraag
Henk Kloosterman is vraagt of er nog nieuws is over de speeltuinen. Sinds de vorige
vergadering zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. De gemeente is aan zet. (NB. navraag na
de vergadering heeft geleerd dat alle ideeën inmiddels zijn verwerkt in een conceptvoorstel,
dat in de vorm van een enquête zal worden voorgelegd aan de bewoners).
Angelina de Witte zegt dat bij de SVR een bijdrage voor het parkje gevraagd kan worden,
men staat hier voor open , want de bewoners van de WOZOCO hebben baat bij dit project.

doorlopend overzicht van actiepunten
nr

datum

1

23-06-14

2

23-06-14

actie
Contact met gemeente Veere over overkapping
fietsenstalling Couburg
Fondsverwerving fase 2 Parkje

3

23-06-14

Voorbereiding ‘feestje’ parkje Kerkhoflaan

4
5
4
5
6
7
8
9

23-06-14
23-06-14
23-06-14
01-09-14
01-09-14
01-09-14
01-09-14
01-09-14

Contact met gemeente over verbreden entrees M’burgsestr.
Contact met Fernando Hamelink over ‘zorgpunten’
Nadenken over opstart en proces dorpsvisie
Agenderen straathoekwerk voor vergaderin 13/10
Navraag stand van zaken Der Boede
Agenderen Middelburgse straat in gesprek met wethouder
Mailtje gemeente over waterproblematiek M’burgse straat
Reageren op enquete begraafplaatsen

wie

wanneer

Anton

Vóór 13/10

Anton
Vóór 1/11
Lidy, John,
Vóór 1/10
Anton
afgehandeld
afgehandeld
Jan & Anton
Vóór 13/10
Anton
Voor 13/10/14
Anton
Vóór 13/10/14
Anton
Vóór 01/10/14
afgehandeld
afgehandeld
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Volgende vergadering: maandag 13 oktober 2014, 20.00 uur
kleine zaal van de Couburg.

Bijlage 1. Enquête over de toekomst van onze BEGRAAFPLAATSEN
Door het publiceren van deze digitale enquête willen we de communicatie starten over de toekomst
van onze begraafplaatsen. De samenvatting in de bijlagen geeft heel beknopt de richting aan die het
coalitieprogramma 2014-2018 in gedachten heeft over begraafplaatsen en begraven. Het is aan de
raad om besluiten te nemen maar juist bij deze gevoelige onderwerpen wil de raad weten of er
draagvlak bestaat bij de bevolking. Misschien leven er wel prima ideëen onder onze bevolking over
beheer van de begraafplaatsen. Dat zouden we natuurlijk ook graag te weten willen komen.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen. Graag invullen voor 25 augustus
2014. De kosten voor het onderhouden van de dertien begraafplaatsen in de gemeente Veere blijven
stijgen. Die kosten moeten omlaag om het begraven betaalbaar te houden. Dat kan door:
Slimmer omgaan met de beschikbare begraafruimte.
Oude graven, zonder grafrechten, stenen verwijderen, nieuwe grond erop en dan boven de
bestaande oude graven opnieuw begraven.
o

Ja

o

Nee

o

Geen mening

Kosten van het beheer verminderen.
Zelfwerkzaamheid, vrijwilligers uit de kern regelen een gedeelte van het onderhoud van de
begraafplaats.
o

Ja

o

Nee

o

Geen mening

Grafstenen waarvoor geen onderhoudskosten voor worden betaald verwijderen.
o

Ja

o

Nee

o

Geen mening

Op de algemene graven alleen staande grafzerken toestaan.
o

Ja

o

Nee

o

Geen mening

Minder begraafplaatsen
Op twee locaties in de gemeente een begraafplaats in stand houden.
o

Ja

o

Nee

o

Geen mening
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