STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 21 oktober 2015
Tijd:
Locatie:

20.00 uur
Klimop, Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad:
Jan van Beers, Jaap Duininck, Anton van Haperen (secretaris), Jan van Roosendaal
(voorzitter),
Aanwezige niet-leden:
Sylvia Sparreboom (gemeenteraad, DTV), Lidy Weststrate (Welzijn Veere), Marja
Osté (gemeenteraadsfractie VVD), Maarten Bosselaar (Dorpsvereniging), Alex
Brunke (gemeente Veere), Sander Jacobse (gemeenteraad SGP-CU), Henk
Kloosterman (belangstellende), Rene Molenaar (kernwethouder), D. Aarnoutse
(belangstellende), Pieter Wisse (gemeenteraad, CDA).
Afwezig met kennisgeving: Marina Dierks (ANBO/Welzijn Veere), Dorine Noorlander
(lid dorpsraad), Ineke Herbers (belangstellende), Sandra van der Linde (Welzijn
Veere), Margriet de Vries (belangstellende), Anneke Wolf (WMO Adviesraad Veere),
Wim Bartels (gemeenteraad, DTV), Rob Herbers (lid Dorpsraad), Iman Izeboud
(belangstellende), Hans Sakkers (lid Dorpraad).

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

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

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. Kernwethouder Molenaar geeft aan dat er vanuit de
gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk contact is geweest met de apotheek, waarbij de
regelgeving duidelijk is gecommuniceerd. Het is daarom teleurstellend dat een en ander
nog steeds niet werkt. Hij zal hierover nogmaals contact opnemen met de apotheker
(actie kernwethouder Molenaar)
- Waar het gaat om de speeltoestellen heeft de gemeente gemeld dat de schommel zal
worden verplaatst van Dommelrode naar het Banckertplein. Over de inrichting van het
speelveldje aan de Dommelrode is de gemeente in gesprek met omwonenden. De
uitkomst hiervan moet worden afgewacht alvorens hier tot realisatie van het trapveldje
kan worden overgegaan.
- Alex Brunke meldt dat de provincie niet gaat zorgen voor de plaatsing van een bushokje
aan de Duinstraat. De gemeente gaat nu kijken of er ergens een bushokje ‘over’ is, dat
aan de Duinstraat kan worden geplaatst.
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Waar het gaat om de riooloverstort(en)in de Middelburgse straat meldt Alex Brunke dat
van diverse woningen de huisaansluiting is onderzocht en dat hierin keerkleppen zijn
geplaatst. Het rioolwater kan hierdoor niet meer terugstromen. Er gaat worden
gemonitord of deze oplossing werkt. Verder was er nog een huisaansluiting gescheurd.
Naar de oorzaak van het nat blijven van trottoir en parkeervlakken ter hoogte van de fam.
Noorlander wordt nog gezocht.

Van de actielijst kunnen de punten 1, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 worden geschrapt. De
punten 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 10 blijven staan.

4. Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen stukken wordt doorgenomen. Deze geven geen aanleiding tot
opmerkingen. Er zijn in de afgelopen tijd geen belangrijke brieven of emails uitgegaan
waarbij in deze vergadering moet worden stilgestaan.

5. Mondeling verslag en terugblik
Jan van Beers doet verslag van de door Woonburg georganiseerde avond voor
buurtbewoners over de transformatie van twee blokjes woningen aan Kerkstraat voor
begeleid wonen van psychiatrische patiënten. Het gaat om 16 woningen die worden
verbouwd tot 14 appartementen met een gezamenlijke ruimte. De twee nu gescheiden
blokjes zullen met elkaar worden verbonden. Woonburg zal de huidige bewoners helpen bij
het vinden van vervangende woonruimte. Omwonenden konden op de avond vragen stellen
en deze werden naar tevredenheid beantwoord. In vervolg op deze avond is er voor
omwonenden ook een bezoek georganiseerd naar een vergelijkbare voorziening in
Ovezande, waar ook met de omwonenden aldaar kon worden gesproken. Het ziet er naar uit
dat alle vragen zijn opgelost en dat iedereen tevreden is. Dat betekent dat ook de dorpsraad
kan instemmen met deze nieuwe voorziening in Koudekerke.

6. Lopende zaken
1. Parkje Kerkhoflaan
De zoektocht naar financiering voor fase 2 (opknappen grafkelder en grafstenen) is nog
gaande. Er is een toezegging van 2000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds en uitzicht
op een bijdrage van het Sociaal Maatschappelijk fonds van de RABO-bank (2500 euro). Ook
kan de dorpsraad uit eigen middelen wellicht nog bijdragen. Voor het overige willen we een
beroep doen op de Leefbaarheidsbijdrage van de gemeente. Het ambtelijk advies van de
gemeente is in dat verband om het opknappen van de grafkelder en –stenen samen met het
plaatsen van een eventueel kunstwerk tot één project te maken. Op dit moment moet even
de besluitvorming bij de RABO-bank worden afgewacht.
Waar het gaat om het plaatsen van een kunstwerk is er contact geweest met de uit
Koudekerke afkomstige kunstenares Anneke de Witte. Haar valkenbeeld zou bij uitstek in
aanmerking komen voor plaatsing in het parkje (kosten 5000 euro, inclusief plaatsing). Voor
de fotozuil met wisselexposities zou dan beter een plaats elders gezocht kunnen worden, in
Dishoek. De dorpsraad kan zich in deze benadering vinden en vraagt de voorzitter en
secretaris een en ander verder uit te werken.
2. Middelburgsestraat
Er is nog steeds sprake van klachten in verband met wateroverlast. De bal hiervoor ligt bij de
gemeente, die een aantal onderzoeken heeft lopen (zie ook hierboven onder punt 3). Ook is
er nog steeds sprake van verkeersoverlast. Deze wordt met name ook veroorzaakt door
eigen bewoners van Koudekerke. Een en ander vraagt om een structurele aanpak, die
hopelijk vorm zal krijgen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Ook in de Dorpsvisie
zal op dit punt worden ingegaan. In verband daarmee is het minder zinvol dit onderwerp
steeds op de agenda van de Dorpsraad te laten terug komen.
3. Dorpsvisie
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De totstandkoming van de dorpsvisie verloopt wat langzamer dan eerder gepland. Dat heeft
vooral te maken met het feit dat tijd genomen wordt om de inhoud te doordenken en
daarvoor draagvlak te creëren. De voorgenomen dorpsavond is nu gepland voor
januari/februari. Binnenkort bespreekt de stuurgroep de samenvatting van wat tot nu toe is
bereikt en die op zo’n avond moet worden gepresenteerd.
4. Der Boede
Enkele leden van de dorpsraad (Dorine Noorlander, Jaap Duininck en Anton van Haperen)
zijn op het gemeentehuis bijgepraat over het voorontwerpbestemmingsplan en het proces
daar omheen. Anton van Haperen is op dit moment bezig met een brief als reactie op het
voorontwerp. Alvorens deze te verzenden zal hij deze in concept rondsturen naar de
geïnteresseerde leden van de dorpsraad, zodat het concept kan worden geamendeerd
(actie Anton van Haperen). Te verwachten valt dat het gemeentebestuur het
ontwerpbestemmingsplan nog voor de jaarwisseling vaststelt. Vervolgens komt er een
formele inspraakprocedure.

7. Uitbreiding/ophoging begraafplaats
De begraafplaats van Koudekerke heeft nog voldoende ruimte om te begraven tot circa
2020. Voor de periode daarna moet de begraafplaats worden uitgebreid en/of opgehoogd. In
het afgelopen half jaar heeft een werkgroep van de gemeente en de dorpsraad zich gebogen
over de vraag wat daarbij de voorkeur verdient. Op 3 september is er een dorpsavond
geweest, waar ook alle bewoners zich over deze vraag konden uitspreken. Het merendeel
van de aanwezigen had een voorkeur voor uitbreiden van de begraafplaats. Tot nu toe had
de dorpsraad over deze kwestie geen standpunt. De vraag is aan de orde of dat nu wel het
geval is. In de vergadering worden kort de meningen en standpunten geïnventariseerd,
waarna de voorzitter concludeert dat er geen duidelijk standpunt is. Bovendien ontbreken
een aantal dorpsraadleden. Hij stelt daarom voor om in een kleinere kring van de (voltallige)
dorpsraad nog een keer over deze kwestie te vergaderen. De vergadering stemt hiermee in.
(NB. Deze vergadering heeft plaatsgehad op 12 november 2015 plaatsgehad. Het resultaat
van deze bijeenkomst is als bijlage bij dit verslag gevoegd).

8. BuurtWhatsApp
De dorpsraad is gevraagd (eenmalig) een bericht rond te sturen over de oprichting van een
BuurtWhatsApp in Koudekerke. De kernwethouder deelt desgevraagd mee dat de gemeente
de oprichting van dit soort WhatsApp-groepen toejuicht. Het moet natuurlijk niet leiden tot
onnodige paniek en andere ongewenste reacties, maar er is weinig aanleiding om hier op
voorhand bang voor te zijn. Afgesproken wordt dat de secretaris de ontvangen mail
doorstuurt in het netwerk van de Dorpsraad (actie Anton van Haperen)

9. Verplaatsing consultatiebureau
De kernwethouder licht de voorgenomen verplaatsing naar de Couburg toe. Verplaatsing
naar het gezondheidscentrum bleek vanwege de kosten niet mogelijk. Het is goed dat het
consultatiebureau op deze manier voor Koudekerke en omgeving behouden is gebleven.

10. Vergaderdata dorpsraad eerste helft 2016
Voor de eerste helft van volgend jaar worden de volgende vergaderdata voor de dorpsraad
afgesproken: 3 februari, 23 april, 25 mei en 6 juli, steeds op woensdagavond in de
Klimop. De jaarvergadering van de dorpsraad vindt plaats op dinsdagavond 8 maart, ook
in de Klimop.

11. Rondvraag
De volgende punten komen aan de orde:
- Wat is de stand van zaken met betrekking tot de leegstaande woningen in de
Banckertstraat? Alex Bruncke meldt dat er contact is met de (Duitse) eigenaar en dat er
gewerkt wordt aan een renovatieplan.
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Henk Kloosterman laat weten dat op de melding van een gevonden fiets een volstrekt
verkeerde reactie kwam van het gemeenteloket in Domburg.

-

Desgevraagd deelt kernwethouder Molenaar het volgende mee over de opvang van
vluchtelingen in de gemeente Veere. De gemeente is bereid tot het opvangen van
statushouders. Er zijn echter geen huizen in over. Hoe dit moet worden opgelost is een
punt van onderzoek. Grootschalige noodopvang lijkt vooralsnog niet aan de orde in de
gemeente Veere; er zou wel gedacht kunnen worden aan een kleinschalig AZC. Voor
crisisopvang (1 of 2 x 70 uur) zou gedacht kunnen worden aan de Halve Maan
(Oostkapelle) of de Couburg (Koudekerke). Als dit serieus in beeld komt, zal met de
dorpsraad contact worden opgenomen.

doorlopend overzicht van actiepunten
nr

datum

1

24-11-2014

Plan bunker bij tennisbaan

actie

2
3
4

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

Voortgang bushokje Middelburgse straat in de gaten houden
Nagaan mogelijkheden fotoframe(s) voor parkje
Voorstel besteding aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten

5
6
7

18-5-2015
18-5-2015
2-9-2015

Screening waterafvoer Middelburgse straat
Contact met apotheker inname oudere medicijnen
Nieuwe datum prikken voor dorpsavond Dorpsvisie

8
9

21-10-2015
21-10-2015

Brief Der Boede opstellen en in concept rondsturen
Verspreiden email BuurtWhatsApp

wie

wanneer

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

< 29 jan. 2015
< sept. 2015
< mei 2015
30 juni 2015

< 1 sep 2015
20 juni 2015
21 okt. 2015

1 nov. 2015
15 dec. 2015

Volgende vergadering: dinsdag 15 december 2015, 20.00 uur in de Klimop
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Bijlage1. 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)
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