STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 23 juni 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), John Muller, Jan van Roosendaal
(voorzitter).
Aanwezige niet-leden:
Maarten Bosselaar (Dorpsvereniging), Ies Bijleveld (bewoner), Marina Dierks
(ANBO/Welzijn Veere), Ineke Herbers (Belangstellende Dishoekcomité), Jan
Lampert (vertegenwoordiger gemeenteraadsfractie CDA), Olaf Kaashoek (bewoner)
Henk Kloosterman (bewoner), Hans Sakkers (bewoner), Sylvia Sparreboom
(gemeenteraadsfractie DTV)
Afwezig met kennisgeving: Angelina de Witte (bewoner), Anneke Wolf (WMO
Adviesraad Veere), Peter Holtring (gemeenteraadsfractie PvdA), R. Molenaar
(kernwethouder),

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Diverse mensen
hebben zich moeten afmelden voor de vergadering. Dit heeft onder andere te maken
met een commissievergadering op het gemeentehuis, die ook hedenavond
plaatsvindt. Daarom kan ook de nieuwe kernwethouders René Molenaar niet
aanwezig zijn.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld; notulisten zijn Dorine Noorlander en
Anton van Haperen.
3. Notulen van de vergaderingen van 24 maart en 7 april 2014
De notulen van 24 maart worden met twee wijzigingen vastgesteld. Ies Bijleveld
merkt op dat de bewoners het niet eens zijn met de mededeling in het ‘rapport
Luteijn’ dat de scheuren in een aantal woningen aan de Middelburgse straat van
ouder datum zijn. John Muller merkt op dat zijn naam niet vermeld is bij de
afwezigen. De notulen van 7 april worden zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Ingekomen post
De ingekomen post geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen en afspraken:
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o Naar aanleiding van een mailtje van de heer Verhage zal de dorpsraad de
gemeente vragen de overkapping weer aan te brengen boven de fietsenstalling
van de Couburg (actie Anton van Haperen). Diverse oudere bezoekers van de
Couburg betreuren het dat deze is weggehaald.
o Het bericht dat de gemeente niet bereid is de gemeentelijke mededelingen in De
Faam te hervatten wordt voor kennisgeving aangenomen
o De wegafsluiting van de rotonde op de rondweg gaf aanleiding tot gevaarlijke
situaties. Bussen negeerden de afzetting en auto’s reden door het fietstunneltje.
5. Uitgaande post
Afgezien van een aantal emails is er geen post uitgegaan.
6. Vergaderdata
Ten tijde van de vergadering waren de data voor het komende jaar nog niet bekend.
Inmiddels is dit wel het geval. De vergaderingen van de Dorpsraad Koudekerke
vinden plaats op de volgende data (Couburg, aanvang 20.00 uur)
:
ma 1 september 2014
ma 13 oktober 2014
ma 24 november 2014
ma 26 januari 2015
ma 23 maart 2015
ma 18 mei 2015
ma 22 juni 2015
di 10 maart 2015 (jaarvergadering)
Jan Lampert vraagt of er meer rekening gehouden kan worden met de vergaderdata
van de gemeente. De secretaris zegt dat dat lastig is, omdat we afhankelijk zijn van
de data waarop de kleine zaal van de Couburg beschikbaar is. Dat is vaak niet het
geval, omdat ook andere organisaties gebruik maken van deze ruimte. De
vergaderdata moeten daarom lang van te voren worden vastgelegd.
7. Mondeling verslag en binnengekomen vragen
o De voorzitter heeft de vergadering van het Platform Duurzame Dorpen
bijgewoond. Het was een boeiende en leerzame bijeenkomst, vooral ook met het
oog op de voor Koudekerke op te stellen Dorpsvisie.
o Lidy Weststrate doet verslag van de Commissie Welzijn. Marina Dierks en zij
blijven focussen op de ouderengroep. Voor andere groepen (voetbal, scouting
etc.) wordt in Koudekerke al genoeg gedaan. Lidy overhandigt een overzichtelijk
verslag en vraagt wie haar wil vervangen als zij verhinderd is. Hans Sakkers biedt
aan dit te doen. Maarten Bosselaar bevestigt dat er in Koudekerke door de
bovengenoemde verenigingen veel voor de jeugd gedaan wordt. Dorine
Noorlander merkt op dat de kwaliteit van de folder te wensen overlaat. Hans heeft
gesproken met een aantal jongeren. Hij vraagt zich af of het zinvol is hen een keer
uit te nodigen bij de Dorpsraad om van gedachten te wisselen over de
problematiek van de hangjongeren. Henk Kloosterman benadrukt nog eens dat dit
een immer terugkerend onderwerp is en dat de groepen telkens een andere
samenstelling hebben en de hangplekken wisselen. Men is het er over eens dat
de jeugd toch een plek moet hebben en dat men het probleem niet moet
uitvergroten.
o Anton van Haperen en Victor Caminada hebben deelgenomen een gesprek met
vertegenwoordigers van de gemeente over de speelplaatsen in Koudekerke. Ook
zijn enkele speelplaatsen bekeken. Het was een nuttige bijeenkomst. De
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gemeente wil gebruikers bij de inrichting en het beheer van de speelplaatsen
betrekken en er wordt nagedacht over de manier waarop dit het best kan
geschieden. Dit onderwerp komt t.z.t. terug op de agenda.
8. Lopende zaken
o Parkje Kerkhoflaan
Fase 1 is grotendeels gereed. De paden zijn mooi geworden en er is ook al het
een en ander aan het groen gedaan. In verband met broedende vogels is het hek
tussen de speeltuin en het parkje nog niet weggehaald. Dat gebeurt dit najaar.
Dan staat fase 2 op de rol, met onder andere de restauratie van het knekelhuisje
en de stabiliseren van de verzakte grafstenen. De financiering hiervan is nog niet
rond. Anton gaat op zoek naar fondsen (actie Anton van Haperen). John Muller
had bij de uitvoering van fase 1 graag een bord gezien met de vermelding van het
initiatief van de Dorpsraad. Anton heeft hiernaar navraag gedaan, maar dat bleek
erg duur. Afgesproken wordt dat we in september ter promotie een feestje
organiseren, dan kan ook een begin gemaakt worden met het bespreekbaar
maken van de hondenpoepproblematiek. Lidy Weststrate, John Muller en Anton
van Haperen vormen de feestcommissie (actie Lidy Weststrate, John Muller en
Anton van Haperen). Los daarvan blijft publiciteit een constant aandachtspunt.
Wellicht bieden ook Facebook of andere sociale media mogelijkheden.
o Der Boede
Lidy Weststrate, Margriet de Vries, Ies Bijleveld en Anton van Haperen hebben
zich bij Bosch en Slabbers laten bijpraten over de plannen met Der Boede. Zowel
de plannen zelf als de procedure zien er niet slecht uit. De dorpsraad zal bij de
verdere invulling worden betrokken. Onzerzijds is de wens geuit van een
doorgaand wandelpad, dat aansluit op de wandelmogelijkheden rondom Der
Boede en het dorp. De realisatie hiervan is nog niet vanzelfsprekend, maar
projectontwikkelaar Van Garderen heeft deze wens in beraad.
o Dishoek
Jan van Roosendaal doet verslag van een bijeenkomst met de bewoners van
Dishoek over de hotelplannen aldaar. Deze werd voorgezeten door een goede
voorzitter. Dat schept vertrouwen voor het traject dat nog gegaan moet worden.
Belangrijk is om als bewoners van Dishoek en omgeving één geluid te laten horen.
o Middelburgsestraat
Het lijkt erop dat de problemen met het schoonwaterriool en de vervuilde sloot bij
Kesteloo nu worden onderzocht. Wij wachten op mededelingen over oplossing.
Minstens één toilet loost op het schoonwaterriool. Het heeft moeite gekost om
weer een gesprek met de gemeente te regelen. Ditmaal geen gesprek maar
voorlichting over een “”doorkijk naar een oplossing van de waterproblematiek”” Dat
klinkt vaag, maar er wordt van gemeentewege tenminste erkend dat er
problematiek is. De bewoners willen graag dat de bespreking een agenda heeft en
dat de punten ook schriftelijk gecommuniceerd worden. Van de vorige bijeenkomst
hebben de bewoners zelf notulen gemaakt. Van gemeentewege is hier niet op
gereageerd. Naast de waterproblematiek blijft het verkeer zorgen baren. Olaf
Kaashoek gaat namens een aantal bewoners de gemeente vragen de te smalle
inritten met de te hoge zijkanten aan te passen (actie Olaf Kaashoek). Dorine zal
nogmaals een aantal zorgpunten onder de aandacht van Fernando Hamelink
brengen (actie Dorine Noorlander). De snelheidscontroles lijken wel de
snelheden van het verkeer (overdag) terug te brengen.
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9. Kwaliteitsinspectie Openbare Ruimte 2014
Jan van Roosendaal is in 2013 aanwezig geweest bij de kwaliteitsinspectie en heeft
dat toen als nuttig en leerzaam ervaren. Hij heeft op het moment van de inspectie
2014 (woensdag 25 juni) echter andere verplichting. Er zijn ook geen andere
kandidaten om bij de inspectie aanwezig te zijn. De dorpsraad zal dus niet
vertegenwoordigd zijn, maar dit lijkt niet echt een probleem.
10. Opstellen Dorpsvisie Koudekerke
Er wordt uitgebreid van gedachten gewisseld over de wenselijkheid van het opstellen
van een dorpsvisie en de manier waarop dat het best zou kunnen geschieden. Zo’n
visie geeft zowel kansen op saamhorigheid als op conflicten vanwege mogelijk
tegenstrijdige belangen. Maar alles afwegende wordt het toch wenselijk geacht om
als dorpsgemeenschap een duidelijke visie op de toekomst van Koudekerke te
formuleren. Daarbij speelt ook een rol dat de gemeente en fondsenverstrekkers
eerder geneigd zijn middelen beschikbaar te stellen als zo’n visie aanwezig is.
Afgesproken wordt dat Jan van Roosendaal en Anton van Haperen zich nader zullen
beraden op de vraag hoe de opstart en het proces verder vormgegeven moeten
worden (actie Jan van Roosendaal en Anton van Haperen). Dit punt komt een
volgende keer terug.
11. Website Ondernemingsvereniging Koudekerke
John Muller wijst op de vernieuwde website van de Ondernemersvereniging
Koudekerke. Daarop zijn alle adressen en links te vinden naar de verschillende
verenigingen en belangenorganisaties in het dorp. Zo is er ook een link naar de
website van de dorpsraad. Alle lof en hulde voor de website, waaraan John veel werk
heeft gehad.
12. Vacatures Dorpsraad
Inmiddels heeft Hans Sakkers zich aangemeld om (voorlopig voor een half jaar) deel
uit te maken van het bestuur van de dorpsraad. Welkom! Met zijn aantreden is de
dorpsraad weer op voldoende sterkte.
13. Rondvraag
o Ineke Herbers is aanwezig geweest bij een bijeenkomst over fonds- en
subsidieverwerving. Zij zal de verstrekte informatie delen met de secretaris.
o Henk Kloosterman meldt dat het goud was afgebladderd van het hek rond het
oorlogsmonument. De letters worden opnieuw geverfd.
o Ies Bijleveld wil als regelmatige bezoeker van de dorpsraadvergadering graag de
conceptnotulen en andere stukken ontvangen. Dat wordt akkoord bevonden, ook
voor enige anderen.
o De penningmeester deelt mede dat de jaarlijkse bijdrage door de gemeente
binnenkort gestort zal worden. Er is ook nog een gift van 222 euro van de Rabo
ontvangen voor het parkje.
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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

23-06-14
23-06-14
23-06-14

Contact met gemeente over verbreden entrees M’burgsestr.
Contact met Fernando Hamelink over ‘zorgpunten’
Nadenken over opstart en proces dorpsvisie

wie

wanneer

Anton

Vóór 1/9

Anton
Lidy, John,
Anton
Olaf
Dorine
Jan & Anton

Vóór 1/11
Vóór 1/9
Vóór 1/9
Vóór 1/9
Vóór 1/9

Volgende vergadering:
maandag 1 september 2014, 20.00 uur
kleine zaal van de Couburg.
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