STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 22 maart 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), D. Noorlander-van der Lee.
Aanwezige niet-leden: M. Bosselaar (Dorpsvereniging), E. Bourez
(belangstellende), M. Dierks (belangstellende), I. Herbers (belangstellende), I.
Izeboud (belangstellende), S. v.d. Linde (Welzijn Veere), R. Molenaar
(kernwethouder), A. Neve (belangstellende), S. Sparreboom (Gemeenteraad,
DTV), L. Weststrate (belangstellende).
Afwezig met kennisgeving: A. Brunke (gemeente Veere), J. Duininck (lid
dorpsraad), R. Herbers (lid dorpsraad), O. Kaashoek (lid dorpsraad), J. Katerberg
(lid dorpsraad), H. Kloostermand (belangstellende), H. Sakkers (lid dorpsraad)

1.
Opening, welkom en mededelingen.
Voorzitter Guido Herwig opent de vergadering met vermelding van de berichten van
verhindering. In het bijzonder staat hij stil bij het bericht van Jaap Duininck, dat hij om
gezondheidsredenen moet stoppen met het bijwonen van de dorpsraadvergaderingen.
Afgesproken wordt dat Dorine Noorlander en Anton van Haperen met een attentie de
dank van de dorpsraad persoonlijk aan Jaap gaan overbrengen.
2.
Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen van de notulen van de vergadering van 26 oktober 2016
Bij de notulen wordt opgemerkt dat onder punt 11 iets te stellig wordt beweerd dat het
college van B&W heeft besloten tot een wijziging van een bestemmingsplan voor de
boomgaard bij Der Boede. Er is nog geen procedure in gang gezet. Voor het overige
worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.
De actiepunten kunnen allemaal worden afgevoerd, behalve de vraag hoe het zit met het
melden van ongelukken (actie Brunke)
4.
Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen en uitgegane post wordt doorgenomen. Dit geeft aanleiding tot de
volgende opmerkingen en afspraken.
- Guido Herwig en Dorine Noorlander zullen namens de dorpsraad deelnemen aan de
dodenherdenking op 4 mei. Dorine Noorlander zorgt voor de bloemen (actie
Noorlander)
- Jan van Beers gaat na of SVRZ een rol kan spelen bij het beheer van de herten op Der
Boede (actie van Beers).
- Naar aanleiding van het snoeiwerk in Dishoek wordt opgemerkt dat ook elders in
Koudekerke de gemeente nogal rigoureus (machinaal) aan het snoeien is geweest.
5.

Mondeling verslag en terugblik

Met een tevreden gevoel wordt teruggeblikt op de jaarvergadering. Er was sprake van
een goede opkomst, zeker tijdens het inhoudelijk deel van de avond. Energie-initiatieven
genieten duidelijk belangstelling op het dorp. De vraag is hoe de lijst van
belangstellenden, die willen participeren in de op te richten coöperatie verder aangevuld
kan worden. De secretaris zal overleggen met initiatiefnemer John van Wallenburg over
de mogelijkheid van een huis aan huis te bezorgen flyer (actie van Haperen).
Kernwethouder Molenaar laat weten zo’n actie zo nodig te willen ondersteunen. Het
ontbreken van financiën mag geen reden zijn dat dit initiatief niet verder komt.
6.
Follow-up Toekomstvisie Koudekerke-Dishoek
Door Guido Herwig, Rob Herbers en Anton van Haperen was een voorstel voor een follwup gemaakt, dat ter bespreking voorlag. Naar aanleiding hiervan werden de volgende
conclusies getrokken.
- Het is verstandig de projectgroepen ‘samenwerking organisaties’ en ‘jeugd’ gescheiden
te houden. Sandra van der Linde zorgt ervoor dat er trekkers komen voor deze
groepen (actie van der Linde)
- Ook de projectgroepen ‘cultuur’ en ‘wandelroutes’ moeten gescheiden blijven. De
werkgroep ‘Historisch DNA Koudekerke’ blijft deel uitmaken van de tweede
projectgroep.
- De bemensing wordt doorgenomen en (voorlopig) geactualiseerd.
- De voorgestelde werkwijze wordt akkoord bevonden. De projectgroepen wordt
gevraagd hun aanpak verder uit te werken, zodat de volgende vergadering duidelijk is
wat er gaat gebeuren.
- De secretaris past de notitie aan op basis van de discussie en verspreid deze onder de
betrokkenen (actie van Haperen, zie bijlage bij dit verslag).
7.
Onderzoek GGD naar consultatiebureau in de Couburg
Enkele jaren geleden is het consultatiebureau van Koudekerke verplaatst naar de
Couburg. Nu is gebleken dat de gebruikte ruimte daar niet voldoet voor de kleinste
kinderen. Aanpassen van de ruimte is in principe mogelijk, maar kost relatief veel geld
en loopt vooruit op een grootschalige verbouwing van de Couburg over enkele jaren. De
vraag is of in de tussenliggende periode voor de kleinste kinderen gebruik gemaakt kan
worden van het consultatiebureau in Meliskerke. Het voorstel is dat de GGD onderzoek
gaat doen naar de mogelijkheden hiervoor en wat de ouders daarvan vinden. De
resultaten van dit onderzoek zullen dan (waarschijnlijk) in juni in de dorpsraad besproken
kunnen worden, waarna een definitief besluit genomen kan worden. De dorpsraad kan
instemmen met dit voorstel.
8.

Recente ontwikkelingen in lopende zaken:

Parkje Kerkhoflaan
De werkzaamheden aan de grafkelder en de te restaureren grafstenen zijn volop aan de
gang. Zij zullen in de loop van het voorjaar worden afgerond. De feestelijke (her)opening
van het parkje zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 5 juli.
Uitbreiding Bunkerroute
Er ligt een offerte van Hoveniersbedrijf Veere voor de uitbreiding van bunkerroute vanaf
de Zwigtmansweg tot aan het oorlogsmonument voor een bedrag van € 16.670 ex BTW.
De dorpsraad heeft hiervoor een bedrag in reserve van € 7000. De vraag is of de
gemeente bereid is het resterende deel te financieren (bijvoorbeeld uit het
leefbaarheidsfonds) en of de gemeente de opdracht voor dit werk wil verlenen.
Afgesproken wordt dat de secretaris hierover een korte gespreksnotitie zal schrijven, die
dan vervolgens met de kernwethouder en de heer Melis van de gemeente kan worden
besproken (actie Van Haperen, Molenaar)
Infobordje John O. Forfarstraat
Ineke Herbers heeft in overleg met Hans Sakkers een tekst geschreven over John O.
Forfar. Het is de bedoeling dat deze op een website komt en dat er in de straat zelf een
korte zinsnede over de naamgever op een bordje komt alsmede een bordje met een QRcode. Afgesproken wordt dat de secretaris contact zoekt met Sjoerd de Nooijer over de

mogelijkheid om de tekst op de website Koudekerke.info te plaatsen en met Marco Melis
(gemeente Veere) over het bordje in de straat (actie van Haperen).
9.
Rondvraag en sluiting.
De volgende punten komen aan de orde in de rondvraag
- De vraag is of er al een antwoord is op de inbreng van de dorpsraad bij het GVVP. Er
is nog geen reactie binnen; deze wordt wel zeer binnenkort verwacht.
- In diverse kernen is sprake van het planten van hoogstam fruitbomen. Zou zoiets ook
in Koudekerke kunnen? Wie weet daarvoor locaties. Genoemd worden het pleintje
achter De Walestraat en het grasveld voor de kerk op het Dorpsplein
- Is er een mogelijkheid tot het plaatsen van welkomstborden bij Dishoek, nu daar van
tijd tot tijd ook activiteiten georganiseerd worden. Er mensen bereid gevonden om
deze borden te onderhouden en de berichten te verzorgen. Kernwethouder Molenaar
laat dit uitzoeken (actie Molenaar)
- In de Walestraat is sprake van een hele hoge drempel, wat schade oplevert aan
auto’s. Geadviseerd wordt dit door te geven aan het servicenummer van de gemeente
(0118-555444)
doorlopend overzicht van actiepunten per 1-1-2017
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Volgende vergadering: 10 mei 2017, 20.00 uur in de Klimop.

wie
Brunke
Noorlander

wanneer
22-3-2017
4-5-2017

Van Beers

10-5-2017

Van Haperen

10-5-2017

Van der Linde

10-5-2017

Van Haperen

10-5-2017

Molenaar/Van
Haperen

10-5-2017

Van Haperen

10-5-2017

Molenaar

10-5-2017

Voortgang uitwerking Toekomstvisie Koudekerke-Dishoek
De Toekomstvisie is een resultaat van de samenwerking tussen de Dorpsraad
Koudekerke (DK) en Ondernemersvereniging Koudekerke (OVK). De visie is
neergelegd in een document dat in november 2016 is gepresenteerd. Hoofdstuk 4
geeft een samenvatting en zestien aandachtspunten. Het is onmogelijk om alle
punten direct concreet uit te werken. Het verdient aanbeveling om de aandacht te
richten op enkele speerpunten om daarmee concrete resultaten te bereiken. In
verband daarmee zijn al spontaan enkele groepen ontstaan die aan verschillende
punten werken. Binnen de DK heeft op 23 februari 2017 overleg plaatsgevonden
door een delegatie van de DK over de wijze waarop een en ander zo goed mogelijk
gecoördineerd kan worden in samenwerking met de OVK. In aansluiting daarop
hebben de voorzitters van de DK en de OVK op 16 maart 2017 contact gehad over
de gezamenlijke aanpak. Dit heeft geleid tot deze notitie, die in de DK is besproken
op 22 maart 2017. De toen gemaakt afspraken zijn in deze notitie verwerkt.
De volgende werkwijze is afgesproken:
Er worden acht projectgroepen gevormd, die ieder met een aantal punten uit de
Toekomstvisie aan de slag gaan. Gedeeltelijk is dat een formaliseren van groepen
die al zijn ontstaan en gedeeltelijk zijn dat groepen die nog moeten worden
samengesteld. In de groepen nemen mensen zitting, die hun schouders willen zetten
onder het uitwerken van het betreffende thema. Het is niet noodzakelijk dat in elke
groep een vertegenwoordiger van hetzij de DK, hetzij de OVK zitting heeft, maar het
is wel belangrijk dat duidelijk is wat de taak is van de groep, wie zitting heeft in de
groep en wie en op welke wijze periodiek rapporteert aan de DK en de OVK.
Het voorstel is om de volgende projectgroepen te vormen, dan wel te formaliseren:
1. Samenwerking organisaties en communicatie (punt 9 van de
Toekomstvisie)
2. Jeugd (punt 14 van de Toekomstvisie)
3. Duurzaam dorp (punt 16 van de Toekomstvisie)
4. Cultuur (punt 10 van de Toekomstvisie)
5. Wandelroutes (punten 2 en 4 van de Toekomstvisie)
6. Verkeer (punten 6 en 8 van de Toekomstvisie)
7. Dorpsplein (punt 7 van de Toekomstvisie)
8. Revitalisering Karreveld (punt 12 van de Toekomstvisie)
Over de bemensing is het volgende afgesproken:
1. Sandra van der Linden (Stichting Welzijn Veere SWV) heeft een gesprek over
dit onderwerp belegd en zal op korte termijn met een voorstel komen voor een
trekker en de verdere bemensing van deze groep.
2. Hoewel er in de personele sfeer overlap is met projectgroep 1, is het om
inhoudelijke redenen gewenst deze apart te houden. Olaf Kaashoek (DK) en
Johan Katerberg (DK) worden gevraagd het initiatief te nemen voor deze
groep.
3. Deze groep is al aan de slag, waar onder andere John van Wallenburg
(MaGRID), Sjoerd Ypma, André Jasperse (OVK) bij zijn betrokken. John van
Wallenburg wordt gevraagd voorlopig als trekker van deze groep op te treden.

4. Jan van Roosendaal heeft zich eerder bereid verklaart als trekker voor deze
groep op te treden. Hij heeft ook ideeën voor de verdere bemensing van deze
groep. Hij wordt gevraagd dit project en de bemensing verder uit te werken.
5. Dit project is in handen van de Werkgroep Historisch DNA Koudekerke (Karel
Noorlander, Ineke Herbers, Hans Sakkers en Sjoerd de Nooijer). Een eerste
stap is de verlenging van de bunkerroute (Hans Sakkers, Rob Herbers, Henk
Kloosterman)
6. Deze groep bestaat uit Dorine Noorlander (DK), Olaf Kaashoek (DK), Anton
van Haperen (DK). De laatste treedt voorlopig als trekker op.
7. Sjoerd de Nooijer en Wilma de Groot (OVK) zullen benaderd worden met de
vraag of zijn kans zien initiatieven voor deze groep te nemen.
8. Deze projectgroep in handen van de OVK. Voorzitter Rien Oostdijk wordt
gevraagd voorlopig als trekker te fungeren.
Hierboven worden mensen genoemd die zich al hebben opgegeven, maar ook
mensen die benaderd zijn of nog benaderd moeten worden. Het is zaak de
samenstelling zo snel mogelijk rond te hebben. Het verzoek is aan zowel de
bestuursleden van de DK als van de OVK om de personen te benaderen.
Zodra de bezetting van elke groep rond is, stelt de groep vóór medio april 2017 een
kort document op ten behoeve van de DK en de OVK, waarin is opgenomen:
- Hoe de groep het doel van de groep formuleert
- Welke personen van de groep deel uitmaken
- Wie de woordvoerder van de groep is met e-mailadres en telefoonnummer.
De groepen bepalen zelf hun werkwijze en frequentie van bijeenkomen.
Iedere groep geeft per kwartaal, voor het eerst voor 1 juli 2017, een kort bericht
zowel aan de OVK (Rien Oostdijk info@recreo.nl) als aan de DK (Guido Herwig
guido.herwig@gmail.com) over de voortgang en de eventuele tussentijdse
conclusies. Deze berichten worden verspreid naar de genodigden voor de
vergaderingen van de OVK en de DK. Uiteraard heeft de woordvoerder van elke
groep de mogelijkheid om bij de vergaderingen een toelichting te geven op de
activiteiten.

