STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 24 november 2014
Tijd:
Locatie:

20.00 uur
Kleine zaal Couburg, Koudekerke

Aanwezige leden dorpsraad:
D. Noorlander, M. de Vries, L. Weststrate, J. Duininck, A. van Haperen (secretaris), J.
Muller, R. Herbers, J. van Roosendaal (voorzitter), H. Sakkers.
Aanwezige niet-leden:
M. Dierks (ANBO/Welzijn Veere), I. Herbers (belangstellende) A. de Witte (bewoner),
W. Bartels (gemeenteraad, DTV), J. van Beers (belangstellende), M. Bosselaar
(dorpsvereniging), A. Brunke (kernambtenaar, gemeente Veere), R. la Gasse
(belangstellende), H. Kloosterman (belangstellende), R. Molenaar (kernwethouder),
M. Osté (gemeenteraad, VVD), R. van der Zwaag (burgemeester).
Afwezig met kennisgeving: I. Bijleveld (Belangstellende) I. Izeboud (belangstellende),
O. Kaashoek (belangstellende), M. Lokker (politie Veere), C. de Visser
(gemeenteraad, CDA), A. Wolf (WMO Adviesraad Veere),

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van
welkom geldt voor de burgemeester die de situatie met betrekking tot de brandweer zal
toelichten en ook de verdere vergadering zal bijwonen.

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Enkele aanvullend binnengekomen punten zullen
bij de rondvraag worden behandeld.

3. Notulen van de vergaderingen van 13 oktober 2014
De notulen worden op één punt gewijzigd vastgesteld. Onder punt 4 moet de laatste zin van
de eerste alinea als volgt worden gelezen (wijziging onderstreept): ‘Daarbij is van belang dat
afbakening van de rol van een kernwethouder ten opzichte van de portefeuillehouders zich
nog verder moet ontwikkelen’
Naar aanleiding van de notulen wordt gevraagd naar de situatie van de leegstaande
woningen in de Banckertstraat. Alex Brunke antwoord dat de gemeente contact heeft met de
eigenaren en dat gezocht wordt naar een oplossing. Het onderhoud en het bewoond krijgen
van de woningen blijft echter een moeizaam traject.

4. Ingekomen en uitgegane post
De lijst van ingekomen post wordt doorgenomen. De meeste punten komen terug op de
agenda. Afgesproken wordt dat Jan van Roosendaal zal deelnemen aan het fondsenplein
Meet & Greet op 13 december aanstaande (actie Jan van Roosendaal). Afgezien van een
aantal kleine mailtjes is er geen post uitgegaan

5. Mondeling verslag
Hans Sakkers meldt dat waardering is uitgesproken voor (graag aanvullen Hans)
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6. Lopende zaken
o Parkje Kerkhoflaan
Door de gemeente is een begin gemaakt met de groenwerkzaamheden fase 2 (verbinden
speeltuin Dahliastraat met het parkje/oud kerkhof). Helaas is daarbij met grote machines
een deel van het net ingezaaide grasveld kapot gereden. De afronding van een en ander
is nu doorgeschoven naar het voorjaar. Anton van Haperen zal hierover nog contact
hebben met de gemeente (actie Anton van Haperen).
Door de gemeente is een dispender geplaatst met zakjes voor de hondenpoep. Afspraak
is dat de dorpsraad er voor zorgt dat er voldoende zakjes in de dispender zitten. Anton
van Haperen houdt dit in de gaten en verzorgt ook de communicatie naar de gebruikers
van het parkje. Hij houdt zich aanbevolen voor suggesties die ervoor kunnen zorgen dat
het parkje schoon blijft.

o Der Boede
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Afgesproken wordt dat dit onderwerp even slapend
wordt gemaakt en pas op de reguliere agenda terugkomt als er weer wat te melden valt.

o Dishoek
De werkgroep heeft onlangs zijn laatste vergadering gehad en er zijn ten opzichte van de
vorige vergadering geen nieuwe ontwikkelingen. Het eindresultaat van het proces in de
werkgroep was voor de bewoners en de vertegenwoordigers van de dorpsraad
teleurstellend. Jan van Roosendaal stelt voor dat hij een en ander zal verwoorden in een
brief aan de gemeente. Deze zal in concept aan de leden van de dorpsraad worden
voorgelegd en vervolgens worden verstuurd aan het college van B&W, met een afschrift
aan de pers. De vergadering stemt met dit voorstel in (actie Jan van Roosendaal).

o Middelburgse straat
Op 27 oktober jl. is er een gesprek geweest van de bewoners met de gemeente over de
diverse problemen die zich in en langs de Middelburgse straat voordoen. Ook de
voorzitter van de dorpsraad was daarbij aanwezig. De actuele stand van zaken is als
volgt.
Waar het gaat om de stankoverlast en de E. coli-verontreinigingen in het oppervlaktewater
heeft de gemeente het zoeken naar de oorzaak opgegeven. Het waterschap gaat een
pomp plaatsen die het water van het regenwaterriool overpompt naar het vuilwaterriool.
Alleen in geval van veel neerslag zal er nog overstort plaatsvinden naar de sloot bij het
bedrijf van Kesteloo. Het waterschap zal de waterkwaliteit in deze sloot gaan meten. Deze
‘oplossing’ krijgt wat de dorpsraad betreft het voordeel van de twijfel. Als zich opnieuw
problemen gaan voordoen zal er weer aan de bel getrokken worden.
Waar het gaat om de gebrekkige afwatering en de wateroverlast is er duiker onder het
Lange Weegje geplaatst en zijn een aantal sloten schoongemaakt. Het dempen van een
aantal sloten is door de bewoners geaccepteerd. (Welke afspraken zijn er gemaakt over
aanvullende drainage? Dorine graag aanvullen/corrigeren).
Met betrekking tot de scheuren in de huizen zijn door individuele bewoners juridische
procedures in gang gezet, waarvan de uitkomst moet worden afgewacht.
Aanvullend op deze punten wordt door R. la Gasse opgemerkt dat het riool in de
Middelburgse straat ter hoogte van het benzinestation niet goed functioneert. Dit is een al
lang slepend probleem, waar ook door deskundigen naar is gekeken. Daarbij is
geconstateerd dat de aansluiting van het privériool op het gemeenteriool niet goed is.
Afgesproken wordt dat Alex Brunke intern bij de gemeente nagaat of hier iets over bekend
is en wat eraan kan worden gedaan. Het resultaat zal naar de heer la Gasse worden
teruggekoppeld (actie Alex Brunke).
Ter afsluiting wordt geconcludeerd dat de bewoners en de dorpsraad blij zijn met de
getroffen/te treffen maatregelen en de gemaakte afspraken. Aanvankelijk ontmoette de
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dorpsraad bij de gemeente een terughoudende opstelling waar het gaat om de problemen
in en rond de Middelburgse straat. Dankzij een eendrachtig optreden van bewoners en
dorpsraad kon voor veel zaken toch een oplossing worden gevonden. Er van uitgaande
dat de rioolproblemen ter hoogte van het benzinestation opgelost zullen worden, hoeft het
onderwerp Middelburgse straat niet meer structureel op de agenda terug te komen.

o Dorpsvisie
De Ondernemersvereniging Koudekerke zal samen met de Dorpsraad optreden als
initiatiefnemer voor de op te stellen dorpsvisie/dorpsplan. Op 17 december aanstaande
zal een brainstormbijeenkomst voor verenigingen, instellingen en belangstellenden uit
Koudekerke en Dishoek worden georganiseerd. Daarbij zal het met name gaan over het
waarom van een dorpsplan en de vraag hoe we komen tot een stuurgroep. Er zal alleen in
algemene termen over de inhoud worden gesproken. Die moet later worden ingevuld. De
gemeente ondersteunt het opstellen van een dorpsplan, maar heeft hierin geen leidende
rol. Het moet een plan en een proces van Koudekerke en Dishoek worden en niet van de
gemeente. Afgesproken wordt dat voorlopig een bedrag van 500 Euro wordt gereserveerd
voor te maken kosten (bijv. huur vergaderruimte).

7. Brandweer
Burgemeester Van der Zwaag schetst de situatie met betrekking tot de brandweer op
Walcheren en in Zeeland. Dat is sinds kort de verantwoordelijkheid voor de Veiligheidsregio
Zeeland. In dat kader is de vraag aan de orde of die veiligheid niet op een efficiëntere manier
kan worden gerealiseerd. Op dit moment zijn er 68 brandweerposten in Zeeland. De vraag is
of dat niet kan worden teruggebracht. Daarbij is een teruggang in budget van ca. 20% aan
de orde.
Een van de ideeën is om de post Koudekerke op te heffen. In samenhang met een vergrote
inzetbaarheid van de post Olympiaweg van Vlissingen/Middelburg zou de brandweerzorg in
Koudekerke op niveau gehouden kunnen worden en zelfs verbeteren. Op dit moment doet
zich het knelpunt voor dat de bezetting overdag met vrijwilligers niet optimaal is. Het is
nadrukkelijk de bedoeling om de veiligheidsnormen voor de woonkernen op het huidige
niveau te handhaven.
Op dit moment zijn er nog geen definitieve plannen; er is alleen een voorstel waarover nog
besloten moet worden in het bestuur van de Veiligheidsregio (voor details zie:
http://www.maatwerkbrandweer.nl/documentatie.htm en met name de nota
‘Tussenrapportage Maatwerk in de Brandweerzorg’ op die webpagina). Er zijn nog diverse
vragen; ook bij het college van B&W van Veere. Als die beantwoord zijn komt er een
voorgenomen besluit van de Veiligheidsregio Zeeland. De gemeenteraad van Veere kan
daarop een zienswijze uitbrengen, waarna er een definitief besluit volgt van de
Veiligheidsregio. Deze besluitvorming zal in de loop van 2015 zijn beslag krijgen. Er moet
rekening mee worden gehouden dat de feitelijke uitvoering zich over een periode van circa
vijf jaar zal uitstrekken.
Vanuit de dorpsraad wordt aangegeven dat de brandweer in Koudekerke naast zijn
veiligheidstaken ook een belangrijke maatschappelijke functie heeft. Te denken valt aan de
ondersteuning bij bijvoorbeeld de jaarlijkse kerstboomverbranding, de jaarlijkse koningsdag
en het ringrijden. De burgemeester erkent deze rol en gaat ervan uit dat deze ook in de
toekomst recht gedaan zal worden.

8. Straathoekwerk Koudekerke
Dit punt wordt nader toegelicht door Sandra van der Linde (Stichting Welzijn Veere). Zij had
tot voor kort de functie van straathoekwerker in Koudekerke, Biggekerke en Zoutelande.
Haar functie is inmiddels verbreed naar ‘welzijnswerker’ met als specialisatie
‘straathoekwerk’. In dat kader zoekt zij, met name ’s avonds, jongeren op hangplekken op.
Daarbij geldt een proactieve benadering, die gericht is op het leggen en onderhouden van
contact. Het is dus niet zo dat problemen of overlast sturend zijn bij haar activiteiten. Bij het
straathoekwerk wordt veelvuldig en intensief samengewerkt met Indigo (verslavingszorg) en
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de politie. Het straathoekwerk is terughoudend met contact met ouders, omdat dit op
gespannen voet staat met het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met
jongeren.
Hangplekken van jongeren kunnen door de tijd sterk variëren, zowel wat betreft de aard en
de omvang van de overlast als de locatie waar de hangplekken zich voordoen. Op dit
moment is dit bijvoorbeeld het geval bij OBS De Sprong en op het speelveld aan het
Meulpad. Van een serieuze drugsproblematiek is op de Koudekerkse hangplekken geen
sprake. Mensen worden nadrukkelijk uitgenodigd hangplekken te melden, niet alleen in het
geval van overlast, maar ook al eerder (s.vanderlinde@welzijnveere.nl; 06-51311333). Bij
overlast van groepen uitgaande jeugd wordt geadviseerd contact te zoeken met de politie
en/of de gemeente. Bij grote overlast kan dit gemeld worden op 0900-884.
De vraag wordt gesteld hoe in de dorpsvisie omgegaan met worden met (overlast van)
jongeren. Sandra adviseert om allereerst jongeren te betrekken bij het opstellen van een
dorpsvisie. Betrek hen erbij en maak het ook tot hún plan. Sandra is graag bereid om een
dergelijke inbreng te faciliteren. Daarnaast moet niet de illusie worden gekoesterd dat
overlast van jongeren kan worden voorkomen. Het is een verschijnsel van alle tijden en de
opgave is om er rekening mee te houden en het een plek te geven (actie Sandra van der
Linde).

9. Verkiezingen dorpsraad Koudekerke
De statuten van de dorpsraad schrijven voor dat er iedere vier jaar, tegelijk met de
verkiezingen voor provinciale staten, verkiezingen voor de dorpsraad moeten worden
gehouden. Daarvoor is het nodig dat dorpsbewoners worden uitgenodigd om zich kandidaat
te stellen. Als er minder kandidaten zijn dan beschikbare zetels (11) hoeven de feitelijke
verkiezingen niet te worden gehouden. De kandidaatstelling moet plaats vinden vóór 1
februari 2015. Eventuele verkiezingen zijn op 28 maart. Leden van de dorpsraad mogen
maximaal 2 maal worden herkozen. De zittingstijd bedraagt dus hoogstens 3x vier jaar.
De gemeente verzorgt een aankondiging van de kandidaatstelling in de krant (begin
december 2014). De dorpsraad moet zorgen voor een flyer, die huis aan huis moet worden
bezorgd. Anton van Haperen zal in overleg met gemeente zorgen voor de tekst en de
reproductie van zo’n flyer (actie Anton van Haperen). Deze moet kort na de jaarwisseling
op alle adressen van Koudekerke en Dishoek worden bezorgd. De volgende personen willen
hieraan een bijdrage te leveren: Dorine Noorlander, Lidy Weststrate, Marina Dierks,
Hans Sakkers en Jaap Duininck.

10. Afscheid Margriet de Vries
Vanwege haar toegenomen activiteiten voor de Kunstkring Zeeland heeft Margriet besloten
om te stoppen met haar actieve deelname aan de dorpsraad. Zij is wel van plan als
dorpsbewoner op iets meer afstand het wel en wee van de dorpsraad te volgen. Jan van
Roosendaal bedankt Margriet voor haar bijdragen en met name ook voor het mede
verzorgen van de notulen. Hij overhandigt haar een kleine attentie als waardering voor haar
inzet.

11. Rondvraag
Naar aanleiding van de vraag van de gemeente of en hoe de fietsveiligheid kan worden
verbeterd wordt vooral naar de problematiek van de Middelburgse straat verwezen.
Aangenomen wordt dat een en ander bij de gemeente genoegzaam bekend is. De secretaris
zal hierover nog een mailtje naar de gemeente sturen en daarbij ook het advies van de
medezeggenschapsraad van OBS De Sprong meenemen (actie Anton van Haperen)
Voorts is door de gemeente gevraagd om mee te denken over de planvorming met
betrekking tot de uitbreiding van de begraafplaats. De volgende personen melden zich
hiervoor aan: Rob Herbers, Hans Sakkers, Henk Kloosterman en Anton van Haperen. Deze
namen zullen aan de gemeente worden doorgegeven (actie Anton van Haperen)
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John Muller maakt melding van het feit dat de winkel van TMC op het dorpsplein gaat sluiten.
Verder deelt hij mee dat de intocht van Sinterklaas dit jaar een groot succes was. Er waren
twee keer zoveel mensen als vorige keren.
Lidy Weststrate heeft vragen bij de door de gemeente gestuurde mail over de
zorgambassadeur. Waarom worden er vrijwilligers gevraagd, terwijl er tegelijk mensen
worden ontslagen?
Hans Sakkers vraagt zich af of de bunker achter de tennisbaan niet zichtbaar kan worden
gemaakt door de dar aanwezige bomen te vellen. Daarbij zou ook het probleem van teveel
blad op de aangrenzende tennisbaan kunnen worden opgelost. Wellicht kan een dergelijke
actie worden gecombineerd met het ontwikkelen van een wandelroute/dorpsrondje langs
deze plek. Afgesproken wordt dat hij zich samen met Anton van Haperen buigt over de
mogelijkheden en dat dit vervolgens wordt kort gesloten met de gemeente (actie Hans
Sakkers en Anton van Haperen).
Rob Herbers vraagt om de volgende keer de besteding van de gemeentelijke bijdrage voor
leefbaarheid voor het jaar 2015 op de agenda te zetten (actie Anton van Haperen).

doorlopend overzicht van actiepunten
nr

datum

actie

wie

wanneer

1
2
3
4
5

24-11-14
24-11-14
24-11-14
24-11-14
24-11/14

Deelname fondsenmarkt meet and greet
Contact met gemeente over werkzaamheden fase 2 parkje
Conceptbrief Dishoek
Uitzoeken situatie riolering Middelburgse straat thv. benzinestation
Faciliteren inbreng jongeren in dorpsplan Koudekerke

v. Roosendaal
v. Haperen
v. Roosendaal
Brunke
van der Linde

6
7
8
9

24-11-14
24-11-14
24-11-14
24-11-14

Opstellen en reproduceren flyer verkiezingen
Reactie op mail fietsveiligheid van Gemeente Veere
Reactie op verzoek inbreng planvorming begraafplaats
Plan bunker bij tennisbaan

13 dec. 2014
< 15 dec. 2014
< 1 dec. 2014
<15 dec, 2014
Eerste kwartaal
2015
< 15 dec. 2014
< 1 dec. 2014
< 1 dec. 2014
< 29 jan. 2015
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24-11-14

Agendering bijdrage leefbaarheid voor volgende vergadering

v. Haperen
v. Haperen
v. Haperen
Sakkers/v.
Haperen
v. Haperen

< 29 jan. 2015

Volgende vergadering: donderdag 29 januari 2015, 20.00 uur
kleine zaal van de Couburg.
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