STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 23 maart 2016
Tijd:
Locatie:

20.00 uur
Klimop, Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad:
Dorine Noorlander (voorzitter), Jan van Beers, Jaap Duininck, Anton van Haperen
(secretaris), Hans Sakkers.
Aanwezige niet-leden:
I. Herbers (belangstellende), E. Braat (Welzijn Veere), M. Osté-Aarnoutse
(Gemeenteraad, VVD), L. Weststrate (belangstellende), A. Brunke (gemeente Veere),
R. la Gasse (belangstellende), I. Izeboud (belangstellende), R. Molenaar
(kernwethouder), S. Smit (belangstellende).
Afwezig met kennisgeving: Rob Herbers (lid dorpsraad) Peter Holtring
(gemeenteraad, PvdA), Henk Kloosterman (belangstellende), Jan van Roosendaal
(lid dorpsraad), Pieter Wisse (gemeenteraad, CDA).

1. Opening en mededelingen
Vanwege ziekte van voorzitter Jan van Roosendaal opent Dorine Noorlander als zijn
vervanger de vergadering.

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen vergadering 2 september 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn ook geen vragen of opmerkingen naar
aanleiding van de notulen. De actielijst geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Hans Sakkers en Henk Kloosterman hebben contact gehad met Marco Melis (gemeente
Veere) over het verbinden van de oorlogsmonument met de bunkerroute en het zichtbaar
maken van de bunker bij de begraafplaats/tennisbanen. Dit project moet nog even op de
actielijst blijven staan.
Hoe het zit met de vervanging van de lantaarnpalen aan de Drakensteijnlaan moet
nagevraagd worden bij Margriet de Vries (actie Anton van Haperen).
De acties 1, 11 en 13 moeten blijven staan. De overige kunnen worden afgevoerd van de
lijst.
4. Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen en uitgegane stukken wordt toegelicht en doorgenomen. Dit geeft
verder geen aanleiding tot vragen en opmerkingen

5. Mondeling verslag en terugblik
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Lidy Weststrate en Jan van Roosendaal zijn aanwezig geweest op de kennismakingslunch
van de Gemeente en Welzijn Veere. Op zich een goede netwerkbijeenkomst, die voor de
Koudekerkse dorpsraad echter geen nieuwe gezichtspunt opleverde.
Anton van Haperen heeft naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over de
ophoging van de begraafplaats een gesprek gehad met projectleider Ad van der Pas over
het communicatietraject. Dat strekt zich uit over een periode van 4 jaar alvorens tot feitelijke
ophoging zal worden overgegaan. Hieraan zal op verschillende manieren bekendheid
worden gegeven. Het is goed om in de gaten te houden of en wanneer ook de dorpsraad
nog een rol zou kunnen spelen in dit traject.
Er wordt kort teruggeblikt op de jaarvergadering. Deze is goed verlopen; vooral de lezing
was een groot succes. De voorzitter spreekt nogmaals haar dank en waardering daarvoor uit
in de richting van Sjoerd de Nooijer en Hans Sakkers. Naar aanleiding daarvan merkt Hans
Sakkers op dat verschillende dorpsbewoners waarschijnlijk nog oude foto’s en dia’s in de
kast hebben liggen, die niet meer gebruikt worden. Zou het een idee zijn om die te
inventariseren en eventueel op één plaats te verzamelen. Gesuggereerd wordt dat we
hiervoor misschien een keer een aparte inloop-avond zouden kunnen organiseren.

6. Recente ontwikkelingen in lopende zaken
1 Parkje Kerkhoflaan
Begin januari is het valkenbeeld Yarak van Anneke de Witte enkele dagen tentoongesteld
geweest in het parkje aan de Kerkhoflaan. Dat heeft geleid tot verschillende reacties, zowel
uit de buurt als binnen de kring van de dorpsraad. Op grond daarvan heeft de dorpsraad
besloten af te zien van het plaatsen van dit kunstwerk. Dat betekent dat laatste fase van het
herstelproject van het parkje nu nog bestaat uit twee onderdelen: herstel van de grafkelder
en herstel van een aantal grafmonumenten. Voor beide zijn offertes uitgebracht. Inmiddels is
ook de identiteit van de grafkelder duidelijk geworden. Dit is de laatste rustplaats van de
familie Gerlach van St. Joosland (voor de Tweede Wereldoorlog bewoners van Huis Ter
Schelde). In deze grafkelder zijn in 1917, 1925 en 1946 begravingen verricht. Deze familie
heeft ook een fonds nagelaten (Han Gerlachfonds; http://www.gerlachfonds.nl/). Met het
bestuur van dit fonds en met de gemeente zijn gesprekken gaande over de financiering van
het herstel van de grafkelder en de grafmonumenten. Er is goede hoop dat een en andere
nog in 2016 kan worden opgepakt.
2 Dorpsvisie
Op 2 maart heeft de discussieavond over de dorpsvisie plaats gehad. Dat was een avond
met een goede opkomst en een goede discussie. De stuurgroep gaat met dit resultaat aan
de slag (30 maart is de eerstvolgende vergadering). De volgende stap is het samenstellen
van een concept-dorpsvisie. Marja Osté meldt dat tijdens de jaarvergadering van de
Ondernemersvereniging discussie is geweest over de slotconclusies van de avond. Die
waren opgevat als een pleidooi om de Middelburgsestraat geheel af te sluiten voor
autoverkeer. Zij pleit ervoor nadrukkelijk rekening te houden met dit geluid. Dat moet geen
probleem zijn, omdat de Ondernemersvereniging mede initiatiefnemer is van de dorpsvisie
en de ondernemers van Koudekerke met twee vertegenwoordigers deelnemen in de
stuurgroep.
3 Middelburgsestraat
Aan het riool in de Middelburgsestraat zijn aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd. Het
wachten is nu op een paar forse regenbuien, zodat duidelijk wordt of de problemen nu zijn
opgelost. Dank gaat uit naar gemeentemedewerker Waldo Geldof die zich erg heeft ingezet
om de problemen helder te krijgen en tot een oplossing te brengen. Het voorgaande laat
onverlet dat er nog een aantal schadegevallen resteren, waarover individuele bewoners met
de gemeente van mening verschillen en waarover de rechter uitspraak moet gaan doen.
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4 Der Boede
De periode om zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan in te dienen is afgelopen en het
plan zal op 14 april in de gemeenteraad worden behandeld en voorafgaande daaraan op 29
maart in de commissie ruimte. Daarbij is er de mogelijkheid om de zienswijze in de
commissie ruimte toe te lichten. De dorpsraad besluit om hiervan gebruik te maken (actie
Anton van Haperen).
5 Dishoek
Hier valt op dit moment weinig van te melden. De klankbordgroep komt binnenkort bij elkaar.

7. BuurtWhatsApp
Het al of niet meedoen met deze WhatsApp is in eerste instantie een individuele keuze. In de
geagendeerde mail wordt gevraagd of de dorpsraad wil meewerken aan bebording en het
verspreiding van stickers. Dat levert de volgende vragen op:
- Wat vinden de beheerders van eventuele stickers op de welkomstborden
- Hoeveel mensen nemen er op dit moment deel in de WhatsApp-groep
- Wat zijn de kosten van een en ander voor de dorpsraad
Afgesproken wordt dat de secretaris zal proberen een antwoord op deze vragen te krijgen
waarna dit punt de volgende keer opnieuw geagendeerd zal worden (actie Anton van
Haperen)

8. Rondvraag
De volgende punten komen aan de orde
- De burgemeester heeft een afspraak met (een vertegenwoordiger van) de
eigenaren van de woningen in de Banckertstraat. Inzet is dat deze gerenoveerd
worden dan wel een kwaliteitsverbetering ondergaan.
- Hans Sakkers stelt voor een andere, meer logische locatie te zoeken voor het
oorlogsmonument aan de strandkerk bij Dishoek. Hij gaat dit samen met de
historische werkgroep verder voorbereiden (actie Hans Sakkers). Wethouder
Molenaar informeert de burgemeester (actie Wethouder Molenaar)
- Desgevraagd gaat kernwethouder Molenaar kort in op de huisvesting van
vluchtelingen met een verblijfsstatus. Deze hebben in principe dezelfde rechten
als Nederlanders. Zij worden gehuisvest in woningen van de
woningbouwvereniging. Het gaat hierbij overigens om beperkte aantallen.

doorlopend overzicht van actiepunten
nr

datum

actie

1

24-11-2014

Voorstel besteding aanmoedigingsprijs oorlogsmonument +
plan bunker bij tennisbaan

2

15-12-2015

Nagaan vervanging lantaarnpalen Drakensteijnlaan

3
4
5

3-2-2016
23-3-2016
23-3-2016

6

23-3-2016

7

23-3-2016

Brief aan gemeente over wandelpaden c.s. Dishoek
Verzorgen inspraak commissie Ruimte
Antwoord vragen BuurtWhatsApp
Nagaan mogelijkheid verplaatsing Oorlogsmonument
Dishoek
Informeren Burgemeester Van der Zwaag over initiatief
oorlogsmonument Dishoek

wie

wanneer

Sakkers/Klooster
man
Molenaar/Van
Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen

23 maart 2016
29 maart 2016
29 maart 2016

Sakkers

Najaar 2016

Molenaar

25 mei 2016

3 feb. 2016
3 feb. 2016

Volgende vergadering: dinsdag 25 mei 2016, 20.00 uur in de Klimop
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