STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 23 maart 2015
Tijd:
Locatie:

20.00 uur
Kleine zaal Couburg, Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad:
Dorine Noorlander, Jan van Beers, Jaap Duininck, Anton van Haperen (secretaris),
Rob Herbers, Jan van Roosendaal (voorzitter).
Aanwezige niet-leden:
Veva en Annie Francke (belangstellenden), Ineke Herbers (belangstellende), Sylvia
Sparreboom (gemeenteraad, DTV), Margriet de Vries (belangstellende), Lidy
Weststrate (belangstellende), Angeline de Witte (belangstellende), Annemarie
Zevenbergen (PZC), Maarten Bosselaar (Dorpsvereniging), Alex Brunke (gemeente),
Ies Bijleveld (belangstellende), Henk Kloosterman (belangstellende).
Afwezig met kennisgeving: Marja Osté (gemeenteraad, VVD), Anneke Wolf (WMO
Adviesraad Veere), Gert Jan van der Hoeven (belangstellende), Peter Holtring
(gemeenteraad, PvdA), Martin Lokker (politie), Rene Molenaar (kernwethouder), John
Muller (belangstellende), Hans Sakkers (lid dorpsraad), Pieter Wisse (gemeenteraad,
CDA)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De secretaris maakt
vervolgens melding van de berichten van verhindering. Daarbij laat hij weten dat Gert Jan
van der Hoeven graag aanwezig was geweest, maar hiervan nadrukkelijk heeft afgezien
vanwege zijn betrokkenheid bij de plaatsing van een kunstwerk aan de Kerkhoflaan. Hij wil
graag dat de dorpsraad open en onafhankelijk over dit onderwerp discussieert en wil deze
discussie met zijn aanwezigheid niet onder druk zetten.

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen van de vergadering van 29 januari 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen wordt bij agendapunt 5 (pilot begraafplaatsen) opgemerkt dat
Hans Sakkers en Karel Noorlander bezig zijn om de oude begravingen na te zoeken. Bij een
eventuele ophoging van de begraafplaats valt dan te reconstrueren wie waar begraven ligt.
Overigens wordt daarbij opgemerkt dat het nog geenszins uitgemaakt is, dát de
begraafplaats opgehoogd wordt.
Bij de actiepunten moeten acties 2, 3, 5, 10, 11 en 12 blijven staan. Naar aanleiding van
actiepunt 1 meldt Alex Brunke dat de problemen met de riolering ter hoogte van de
benzinepomp opgelost zijn. Waar het gaat om het plaatsen van een bushokje ter hoogte van
de De Ruyterstraat (actiepunt 5) ligt de bal bij de gemeente en de provincie, die een en
ander zullen uitzoeken. Alex Brunke houdt de voortgang in de gaten (actie Alex Brunke)
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4. Ingekomen en uitgegane post
De lijst van ingekomen en uitgegane post wordt doorgenomen. Dit geeft aanleiding tot de
volgende opmerkingen en actiepunten.
Naar aanleiding van de mail van de ´Tuin van Zeeland´ over het vereenvoudigen van de
gemeentelijke kapordening is de vergadering van mening dat het gewenst is de oproep van
de ´Tuin van Zeeland´ te ondersteunen) met een afschrift naar de gemeente. Bomen
verdienen meer en betere bescherming is de algemene opinie. (actie Anton van Haperen).
Waar het gaat om de deelname aan de dodenherdenking op 4 mei zullen in ieder geval
Anton van Haperen en Dorine Noorlander aanwezig zijn. Namens de dorpsraad zal niet het
woord worden gevoerd. Wel zullen er bloemen worden gelegd. Dorine Noorlander zorgt voor
de bloemen (actie Dorine Noorlander en Anton van Haperen)
Waar het gaat om de paardenpoep merkt Alex Brunke op dat gemeente kontakten heeft
(gehad) met maneges en dergelijke. Het probleem blijft echter de handhaving niet achter elk
paard loopt een BOA. De dorpsraad neemt op dit moment de diverse berichten voor
kennisgeving aan.
Jan van Roosendaal gaat naar de bijeenkomst van ZVVK op 21 april (actie Jan van
Roosendaal)

5. Mondeling verslag
Er zijn geen punten terug te melden.

6. Lopende zaken
o Middelburgse straat
Angeline de Witte maakt melding van het feit dat de kolken in de Middelburgse straat niet
functioneren, zodat teveel regenwater blijft staan. Afgesproken wordt dat Alex Brunke
ervoor zorgt dat Waldo Geldof kontakt opneemt met Dorine Noorlander om een en ander
nader te bezien. (actie Alex Brunke)
Geconstateeerd wordt dat er nog steeds grondtransport door de Middelburgse straat
plaatsvind. De vraag is dus hoe het staat met de borden ´geen doorgaand vrachtverkeer´
(Actie Alex Brunke).
Door de voorzitter constateert dat, ondanks eerdere afspraken, de Middelburgse straat
toch weer voortdurend op de agenda terugkomt. Hij belooft daarom te trakteren op taart
zodra dit onderwerp definitief van de agenda af is (actie Jan van Roosendaal).

o Parkje Kerkhoflaan
Op de vorige vergadering is uitgebreid gesproken over het ontwerp voor een kunstwerk
van Gert Jan van der Hoeven. Daarna is er een gesprek geweest van Gert Jan van der
Hoeven en Jan van Roosendaal met de gemeente. Daarbij is duidelijk geworden dat de
gemeente eerst de mening van de dorpsraad wel weten alvorens een positie te bepalen.
De vraag is nu hoe de dorpsraad hiermee wil omgaan. Daarbij zijn er twee opties: (1) als
dorpsraad een standpunt bepalen of (2) de omwonenden of het dorp als geheel om een
mening vragen. Voor een standpuntbepaling spelen de volgende vier aspecten een rol:
(1) is de plek geschikt voor het beoogde kunstwerk, (2) de te verwachten kosten; zijn deze
te behappen en zijn deze in balans met de andere kosten uitgegeven aan het parkje en
zijn omgeving, (3) het oordeel over het kunstwerk zelf en (4) welke procedure moet bij de
beoordeling worden gevolgd.
Na discussie komt de dorpsraad tot conclusie dat het zeer te waarderen valt dat een
dorpsgenoot het initiatief heeft genomen tot het ontwikkelen van een kunstwerk in het
dorp. De dorpsraad is echter ook van mening dat het beoogde kunstwerk niet geschikt is
voor de beoogde plek in het parkje: het is te groot en dominant en past qua schaal niet bij
het kleine historische kerkhof. Ook is er geen balans tussen de te verwachten kosten van
het kunstwerk en die voor de herstelwerkzaamheden aan het parkje, die voor een
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belangrijk deel drijven op de inzet van vrijwilligers. De dorpsraad besluit dan ook tot een
negatief advies aan de gemeente. De secretaris zal dit doorgeven aan de behandelend
ambtenaar en hierover ook contact opnemen met de ontwerper, Gert Jan van der Hoeven
(actie Anton van Haperen).
Waar het gaat om de voortgang van de herstelwerkzaamheden maakt Anton van Haperen
melding van het feit dat in de afgelopen maanden het resterende ‘groenwerk’ is
uitgevoerd. Fase 1 is daarmee afgerond. Resteert nu nog Fase 2 (opknappen
knekelhuisje/grafkelder en verzakte grafmonumenten). De zoektocht naar financiele
middelen hiervoor is nog gaande. De hoop is dat een en ander in de loop van dit jaar kan
worden gerealiseerd, waarna in het najaar een feestelijke opening kan worden
georganiseerd. Nagegaan zal worden hoe het staat met de plaatsing van een of meerdere
bankjes (actie Anton van Haperen) en wat de mogelijkheden en kosten zijn van een of
enkele frames voor een wisselende foto-expositie in de buitenlucht (actie Jan van
Roosendaal).

o Dorpsvisie
Jan van Roosendaal doet kort verslag van de ontwikkelingen in de afgelopen tijd.
Belangrijkste daarbij was de openbare startbijeenkomst bij gelegenheid van de
jaarvergadering van de dorpsraad (10 maart j.l). Ruim 50 personen hebben aan deze
avond deelgenomen. Dit is geen hoog aantal, maar er was een goede en enthousiaste
sfeer. Aanstaande woensdag (25 maart) vergadert de stuurgroep over de vraag hoe nu
verder. Margriet de Vries meld zich aan voor een bijdrage aan het proces en de inhoud
van de dorpsvisie.
Een vraag is nog wat de plaats is van de historische werkgroep. Deze vraag zal in de
stuurgroep aan de orde worden gesteld. De werkgroep valt niet vanzelfsprekend onder
één thema/stuurgroeplid. Misschien is het een idee dat de werkgroep een korte inleiding
(max. 1-2 A4tjes) maakt voor elk van de werkgroepen.

7. Samenstelling dorpsraad
Met de verkiezingen en het vertrek van twee oude en het aantreden van één nieuw lid is
de omvang van de dorpsraad geslonken tot 7 personen. Het zou niet verkeerd zijn als er
nog enkele mensen de dorpsraad wilden komen versterken. Iedereen wordt gevraagd na
te denken over kandidaten. Wellicht zou ook een artikeltje in de krant kunnen helpen.

8. Opmerkingen dorpsbewoners en rondvraag
Bij dit agendapunt spreekt Lidy Weststrate een kort dankwoord uit naar aanleiding van de lof
die haar bij haar afscheid in de jaarvergadering door de burgemeester en door de voormalig
vicevoorzitter van de dorpsraad Henk Kloosterman is toegezwaaid.
Vervolgens komen de volgende punten nog aan de orde:
- Wat zijn de spelregels voor het budget van 800.000 euro dat door de gemeente is
vrijgemaakt voor nieuwe projecten uit de dorpsvisies? Dit budget wordt niet evenredig
over de dorpen verdeeld. Het is bedoeld als cofinanciering voor goede ideeën, waar ook
anderen aan bijdragen. Het is daarbij niet strikt noodzakelijk dat een idee ontleend is aan
een dorpsplan. Dat het onderdeel is van zo’n plan kan natuurlijk wel een pluspunt zijn.
- Anita en Veva Francke brengen het onderwerp ‘ouderen in beweging’ ter sprake. Zij
hebben hierover ideeën en willen met een plan komen. Dit zou misschien onderdeel
kunnen zijn van het dorpsplan en in aanmerking komen voor een bijdrage uit het
gemeentelijke budget

doorlopend overzicht van actiepunten
nr

datum

1

24-11-2014

actie
Faciliteren inbreng jongeren in dorpsplan Koudekerke

wie

wanneer

van der Linde

Eerste kwartaal

3

2

24-11-2014

Plan bunker bij tennisbaan

3
3
4
5
6
7

29-1-2015
29-1-2015
29-1-2015
29-1-2015
23-3-2015
23-3-2015

Voortgang bushokje Middelburgse straat in de gaten houden
Voorstel Leefbaarheidsbijdrage
Navragen voortgang speeltoestellen bij gemeente
Brief aan Dorpsvereniging
Ondersteunen oproep Tuin van Zeeland over kapverordening
Deelname dodenherdenking 2015

8
9
10

23-3-2015
23-3-2015
23-3-2015

Deelname bijeenkomst ZVVK
Nagaan stavaza bankjes parkje Kerkhoflaan
Nagaan mogelijkheden fotoframe(s) voor parkje

Sakkers/v.
Haperen
Alex Brunke
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Noorlander-v. d.
Lee / v. Haperen
Van Roosendaal
Van Haperen
Van Roosendaal

2015
< 29 jan. 2015
e

1 helft 2015
< 1 mrt. 2015
< 1 mrt. 2015
< 1 mrt. 2015
< mei 2015
4 mei 2015
21 april 2015
< mei 2015
< mei 2015

Volgende vergadering: maandag 18 mei 2015, 20.00 uur
kleine zaal van de Couburg.
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