STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 20 juni 2018
Plaats: Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad: J. van Beers, B. Fleurbaay (penningmeester),
A. van Haperen (secretaris), G. Herwig (voorzitter), P. Holtring, J. Katerberg, D.
Noorlander-van der Lee.
Aanwezige niet-leden: M. Bosselaar (Dorpsvereniging), M. de Brauwer (gemeente
Veere, kernambtenaar), M. Dierks (belangstellende) I. Herbers (belangstellende),
I. Izeboud (belangstellende), H. Kloosterman (belangstellende), M. Konings
(belangstellende), S. van der Linde (Welzijn Veere),W. Louwerse
(belangstellende), P. Meijs (Gemeenteraad, PvdA/GL), W. Waters
(belangstellende), L. Weststrate (belangstellende).
Afwezig met kennisgeving: O. Kaashoek (dorpsraad), M. Osté (gemeenteraad
Veere, VVD), H.Sakkers (dorpsraad), P. Wisse (gemeenteraad Veere, CDA)
1.
Opening, welkom en mededelingen.
Voorzitter Guido Herwig opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een bijzonder
woord van welkom geldt voor Bert Fleurbaaij en Peter Holtring, die bereid zijn gevonden
toe te treden tot het bestuur van de dorpsraad.
2.
Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 april 2017
De notulen worden met enkele kleine redactionele wijzigingen goedgekeurd. Van de
actielijst moeten de punten 3 en 5 blijven staan. Naar aanleiding van de notulen en de
actielijst zijn er de volgende opmerkingen:
-

De herplaatsing van het bankje bij het ‘tramhuisje’ is misschien iets voor KouS.
Sandra van der Linde pakt dit verder op (actie Sandra van der Linde)

-

Er is wel degelijk sprake van overlast van te hard rijdende en lawaai makende
motoren langs de Vlissingsestraat. Dit doet zich met name voor in de avonduren
en in het weekend. Dit is eerder gemeld bij de gemeente, maar deze overlast is
niet (h)erkend, omdat er op de verkeerde momenten is gemeten.

4.
Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen post wordt doorgenomen. Een aantal punten komen terug op de
agenda. Voor het overige geeft dit overzicht geen aanleiding tot opmerkingen.
5.

Mondeling verslag en terugblik

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Jan van Beers doet verslag van een workshop over deze problematiek, die was
georganiseerd door Stichting Welzijn Veere. Deze verordening is voor de dorpsraad
vooral van belang in relatie tot het adresbestand dat de dorpsraad bijhoudt voor het
rondzenden van berichten, aankondigingen en uitnodigingen. De verordening schrijft
voor dat mensen actief moeten instemmen met opname van hun gegevens in zo’n

adressenbestand. Dit vraagt om een actie, die na de zomervakantie moet worden
opgepakt (actie Anton van Haperen)
Speelbeleid gemeente Veere
De gemeente Veere is bezig speelbeleid te formuleren voor Koudekerke, Westkapelle en
Zoutelande. Daartoe is een opdracht uitgezet bij een adviesbureau. Voor het formuleren
van dit beleid zijn bewonersavonden belegd en is contact gezocht met scholen. Na de
zomervakantie komt er een rapport. Afgesproken wordt deze rapportage af te wachten
en dan te bekijken of er aanleiding is dit te bespreken in de dorpsraad dan wel een
aparte avond te beleggen.
6.

Recente ontwikkelingen in lopende zaken

Bunkerroute
De verlenging van de bunkerroute vanaf de Zwigtmansweg tot aan het
herdenkingsmonument is onlangs gereed gekomen. Dat is een goede aanleiding voor een
feestelijke opening, waarbij ook de verschillende financiers in het zonnetje kunnen
worden gezet. Ook is dat een goede aanleiding voor een kennismaking met de nieuwe
kernwethouder. (actie Dorine Noorlander, Henk Kloosterman en Anton van
Haperen). Geconstateerd wordt dat er langs het nieuwe traject sprake is van veel
overlast van hondenpoep. Het loont wellicht om hier een dispenser met poepzakjes te
zetten. De gemeente is hier waarschijnlijk wel toe bereid, mits er op het dorp iemand
gevonden kan worden die zorgt voor het aanvullen van de voorraad zakjes. Henk
Kloosterman weet mogelijk iemand. Hij gaat hier achterheen (actie Henk
Kloosterman).
Oorlogsmonument Dishoek
Van de kant van het Prins Bernhard Cultuurfonds is een bijdrage toegezegd van
maximaal 7500 euro. De financiering van het nieuwe oorlogsmonument is daarmee min
of meer rond. Voorwaarde is wel dat de gemeente zijn eerdere mondelinge toezegging
om 50% bij te dragen, gestand doet. Ambtelijk is afgesproken dat de dorpsraad hierover
een brief schrijft en een subsidieverzoek indient (actie Anton van Haperen). Het zou
mooi zijn als de locatie van het nieuwe monument dit jaar bij de herdenking op 2
november rol krijgt. De vraag is ook hoe in het dorp meer belangstelling kan worden
gekweekt voor de herdenkingen. Allereerst zou het goed zijn om de herdenking van 2
november op te nemen in de agenda van KouS (actie Anton van Haperen). Daarnaast
zouden wellicht de scholen kunnen worden geïnteresseerd voor de herdenkingen (actie
Hans Sakkers). Waar het gaat om de herdenking van 2019 ligt het voortouw bij de
Historische Werkgroep. In dat kader moet er ook contact zijn met de mensen van de
toeristenkerk (actie Historische werkgroep)
Verkeer en ontsluiting
Van de gemeente zijn de volgende terugmeldingen ontvangen op de in september 2017
opgestelde actielijst.
- Voor de Brouwerijstraat en de inrit van de Welle is een nieuw ontwerp opgesteld.
Op dit moment wordt nog gezocht naar een budget voor uitvoering.
- Er is ook een schets gemaakt voor de cirkels op de kruispunten van de
Middelburgsestraat/Duinstraat.
- De gemeente wil het gesprek met het waterschap opstarten over de verbinding
van Koudekerke met Dishoek v.v. De vraag is wie daar vanuit de dorpsraad in wil
participeren.
Dit levert de volgende opmerkingen op:
- Wat betreft de cirkels op de kruispunten in de Middelburgsestraat gaat de
voorkeur uit naar een uitvoering in ander materiaal. Verder wordt opgemerkt dat
ook de zebrapaden hier aan een opknapbeurt toe zijn
- De volgende personen bieden zich aan voor het gesprek over de verbinding
Koudekerke-Dishoek: Guido Herwig, Peter Holtring, Olaf Kaashoek en Anton van
Haperen. De secretaris geeft deze namen door aan de gemeente (actie Anton
van Haperen)

-

In Dishoek wordt op de Kaapduinseweg en in de Westerscheldelaan veel te hard
gereden. Kan hier een matrixbord worden geplaatst?

Halte discobus
Van de gemeente is een notitie ontvangen, die erop neer komt dat men de halte wil
verplaatsen naar de bushalte langs de Middelburgse straat. Ter vergadering wordt
opgemerkt dat het belangrijk is om deze verplaatsing goed te communiceren naar de
bewoners van de Middelburgsestraat, waarbij ook bekend gemaakt moet worden hoe en
waar men overlast kan melden. Een aandachtspunt is ook het opruimen van eventueel
afval.
7.
Financiën projecten dorpsraad
In aanvulling op het financieel jaarverslag 2017 en de exploitatiebegroting 2018 wordt de
volgende projectbegroting voor 2018 vastgesteld:
Uitgaven
Bordjes oorlogsgraven begraafplaats
Meerwerk Bunkerroute
Bijdrage aan het oorlogsmonument Dishoek
Budget planvorming dorpsplein
Bijdrage ‘Survivalproject’

800
600
1000
1500
500

Dekking
Vrij besteedbarereserve dorpsraad
Bijdrage leefbaarheidsregeling Gemeente Veere

2400 euro
2000 euro

euro
euro
euro
euro
euro

Met het oog op de bijdrage van de Gemeente Veere zal de secretaris deze begroting ter
goedkeuring voorleggen aan de gemeente (actie Anton van Haperen)
8.
Bestuur dorpsraad
Bert Fleurbaaij en Peter Holtring hebben zich bereid verklaart toe te treden tot het
bestuur van de dorpsraad als resp. penningmeester en lid. De dorpsraad is daarmee
weer behoorlijk op sterkte en bestaat nu uit de volgende personen:
- Jan van Beers, lid
- Bert Fleurbaaij, penningmeester
- Anton van Haperen, secretaris
- Guido Herwig, voorzitter
- Peter Holtring, lid
- Olaf Kaashoek, lid
- Johan Katerberg, lid
- Dorine Noorlander-van der Lee, waarnemend voorzitter
- Hans Sakkers, lid
9.
Rondvraag
Tijdens de rondvraag de volgende zaken besproken:
-

Het Platform Dishoek is weer opnieuw opgestart. Een van de gesprekspunten zal
zijn de overlast van het laden en lossen van bevoorradingsauto’s bij de horeca in
Dishoek.

-

Hoe staat het met het plaatsen van een tweede bankje op de oude begraafplaats?
(actie Anton van Haperen)

-

Er wordt melding gemaakt van enkel gevaarlijke/overlast gevende situaties op het
dorp (bijv. overhangende takken hoek Badhuisstraat/Middelburgstraat, palen
langs de Badhuisstraat ter hoogte van de voormalige Vakwinkel). Dergelijke
situaties kunnen worden gemeld op de website van de gemeente.

-

Er is (nog) geen nieuwe informatie over de leegstaande woningen in de
Banckertstraat.

-

Op monumentendag (8 en 9 september a.s.) zal ook de dorpskerk geopend zijn.
Er worden nog mensen gezocht voor de bemensing van kerk. Belangstellenden
kunnen zich melden bij Ineke Herbers.

-

De vergaderdata voor de tweede helft van 2018 zijn gewijzigd. De dorpsraad
vergadert op de volgende donderdagavonden: 30 augustus, 1 november en
13 december 2018
doorlopend overzicht van actiepunten

nr

datum

1
2
3
4
5
6
7
8
9

18 april 2018
18 april 2018
20 juni 2018
20 juni 2018
20 juni 2018
20 juni 2018
20 juni 2018
20 juni 2018
20 juni 2018
20 juni 2018

10
11
12

20 juni 2018
20 juni 2018

actie
Rondmaken financiering oorlogsmonument
Navraag schoonmaken/apknapbeurt borden rondweg
Herplaatsing bankje ‘Tramhuisje’
AVG
Opening bunkerroute
Vrijwilliger dispenser hondenpoepzakjes
Subsidieaanvraag gemeente oorlogsmonument
Benaderen scholen i.v.m. herdenking 2 nov. 2018
Voorbereiden herdenking bevrijding Walcheren 2019
Doorgeven namen gemeente gesprek verbinding KkDishoek
Projectbegroting 2018 naar gemeente
Svz bankje parkje Kerkhoflaan

wie

wanneer

Van Haperen
De Brauwer
Van de Linde
Van Haperen
Noorlander c.s.
Kloosterman
Van Haperen
Sakkers
Hist. Werkgroep

20 juni 2018
20 juni 2018
31 aug 2018
31 aug 2018
31 aug 2018
31 aug 2018
31 aug 2018
31 aug 2018
31 aug 2018
31 aug 2018

Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen

Volgende vergadering: 30 augustus 2018, 20.00 uur in de Klimop.

31 aug 2018
31 aug 2018

