STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 25 mei 2016
Tijd:
Locatie:

20.00 uur
Klimop, Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad: Anton van Haperen (secretaris), Rob Herbers
Jan van Roosendaal (voorzitter), Hans Sakkers.
Aanwezige niet-leden:
Marina Dierkx (belangstellende) Ineke Herbers (belangstellende), Sylvia Sparreboom
(gemeenteraad, DTV), Lidy Weststrate (belangstellende), Maarten Bosselaar
(Dorpsvereniging Koudekerke), H. Kloosterman (belangstellende), R. Molenaar
(kernwethouder, aanwezig vanaf ca. 20.45 uur).
Afwezig met kennisgeving: Esther Braat (Welzijn Veere), Dorine Noorlander (lid
dorpsraad), Jan van Beers (lid dorpsraad), Alex Brunke (gemeente Veere), Jaap
Duininck (lid dorpsraad), Pieter Wisse (gemeenteraad, CDA).

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Jan van Roosendaal opent de vergadering en memoreert de uitreiking van een
koninklijke onderscheiding aan Lidy Weststrate, onder andere vanwege haar jarenlange
betrokkenheid bij de dorpsraad. Hij feliciteert haar met deze eervolle gebeurtenis.

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen vergadering 2 september 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen vraagt Lidy Weststrate naar de overwegingen om af te zien
van het plaatsen van het kunstwerk van Anneke de Witte (valkenbeeld) in het parkje aan de
Kerkhoflaan. De voorzitter licht toe dat er binnen de dorpsraad verschillend over deze
plaatsing werd gedacht en dat hiervan ook sprake was bij de bewoners van de Kerkhoflaan.
Het leek daarom verstandiger om van plaatsing af te zien. Lidy Westrate begrijpt dit, maar
vindt het jammer. Zij vraagt zich af of het beeld nu misschien een plekje kan krijgen bij
Scouting de Valkeniers. Zij zal de scouting die suggestie doen.
Naar aanleiding van de actielijst wordt het volgende besproken:
- Hans Sakkers, Henk Kloosterman, Rob Herbers en Anton van Haperen zullen in
onderling overleg een formulier invullen om het ‘project bunkerroute’ aan te melden
voor de leefbaarheidsbijdrage van de Gemeente Veere (actie Anton van Haperen).
- Waar het gaat om de brief over de wandel- en fietspaden bij Dishoek (actiepunt 3)
wordt later in de vergadering in overleg met kernwethouder Molenaar besloten dat
deze brief niet geschreven hoeft worden. De eerder gedane suggestie om deze
problematiek aan te pakken via het toeristisch overleg met de Federatie
Ondernemersverenigingen Veere blijkt niet haalbaar. De kernwethouder zal nu –zo
mogelijk nog voor de zomervakantie- een overleg over deze problematiek
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organiseren van de gemeente Veere, waterschap Scheldestromen en
Staatsbosbeheer (actie kernwethouder Molenaar)
Voor de verplaatsing van het oorlogsmonument bij de toeristenkerk is het gewenst
deze verplaatsing te koppelen aan de herinrichting van de strandovergang bij de
Strandweg. Hans Sakkers, Karel Noorlander en Ineke Herbers overleggen hierover
met de dorpsraad van Biggekerke (actie Hans Sakkers). We verwachten hierover
nog een brief van de burgemeester. Aandachtspunt blijft ook de communicatie met de
toeristenkerk.

De acties 1 en 2 moeten blijven staan. De overige punten 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
De volgende punten worden gemeld:
- Jan van Roosendaal en Anton van Haperen hebben een gesprek gehad met Petra de
Braa (Hogeschool Zeeland), die in opdracht van de gemeente Veere bezig is met een
onderzoek naar verschillende aspecten van het thema duurzaamheid in de kernen
van de gemeente.
- Er is een bijeenkomst geweest over de behoefte aan verschillende voorzieningen en
accommodaties in de kern Koudekerke (maatschappelijke dialoog op 19 mei 2016).
Deze bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Veere en werd voorgezeten
door een externe projectleider. Voor de bijeenkomst waren een groot aantal
Koudekerkse verenigingen en instanties uitgenodigd. Anton van Haperen is namens
de dorpsraad aanwezig geweest. Het verslag van de bijeenkomst zal voor de
volgende keer worden geagendeerd. Op basis hiervan kan dan nog een reactie naar
de gemeente worden gegeven (actie Anton van Haperen)
- Er is een bijeenkomst geweest over de speeltoestellen, met name op de speelplaats
aan het Banckertplein. Hierbij waren bewoners en kinderen aanwezig. Het gesprek
heeft geresulteerd in de keuze voor een leverancier van nieuwe speeltoestellen. In
overleg met omwonenden en kinderen zal komend najaar een keuze van de te
plaatsen speeltoestellen worden gemaakt.
- Woonburg en Zeeuwland gaan fuseren. Dat betekent dat het kantoor van Woonburg
in Koudekerke dicht gaat en verkocht gaat worden.

6. Recente ontwikkelingen in lopende zaken
1 Parkje Kerkhoflaan
Ten opzichte van de vorige vergadering valt er weinig nieuw te melden. Door de gemeente is
een bijdrage vanuit het Leefbaarheidsfonds toegezegd voor fase twee (met name voor het
herstel van de grafmonumenten). Binnenkort zal er een gesprek zijn met de gemeente over
de uitvoering van een en ander. Naar verwachting zal een belangrijk deel hiervan nog in de
tweede helft van 2016 zijn beslag krijgen.
2 Dorpsvisie
De tekst van de dorpsvisie is in concept grotendeels gereed. Deze zal 22 juni in de
stuurgroep worden besproken. Na de zomervakantie kan dan de presentatie aan het dorp en
aan de gemeenteraad plaatsvinden. De vorm waarin de dorpsvisie wordt gepresenteerd
(boekje, krant en/of powerpoint) is nog een punt van discussie. Ter vergadering ontstaat een
discussie over de vraag wie uiteindelijk de dorpsvisie vaststelt en wie geacht mag worden de
initiatiefnemer(s) te zijn. Afgesproken wordt dat de secretaris dit zal nazoeken in de notulen
van de dorpsraad en de stuurgroep (actie Anton van Haperen). Afgesproken wordt dat – zo
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mogelijk voorafgaand aan de bijeenkomst van de stuurgroep- de dorpsraad de inhoud van
de concept-dorpsvisie zal bespreken. De secretaris zal hiervoor een datum plannen (actie
Anton van Haperen).
3 Middelburgsestraat
De gemeente is onlangs geattendeerd op de gevaarlijke situatie, die zich op een aantal
kruispunten voordoet waar de trottoirs op gelijke hoogte liggen met de rijweg. Automobilisten
hebben dan soms de neiging om de bocht af te snijden. Dit is niet alleen het geval bij de
Biggekerksestraat, maar ook op enkele andere punten. De gemeente gaat naar aanleiding
van het alarmerende bericht van Joost van Driel bij de Biggekerksestraat een hoekpaal
plaatsen. Afgesproken wordt dat de secretaris bij Fernando Hamelink meldt dat er meer van
dit soort knelpunten zijn, die wellicht ook in aanmerking komen voor zo’n paal (actie Anton
van Haperen).
4 Der Boede
Het bestemmingsplan Der Boede is vastgesteld. Onduidelijk is nog hoe het zit met de te
verlenen kapvergunning. Er is al wel gekapt, maar aangenomen wordt dat het hier gaat om
de kap van bomen en struiken die niet vergunningplichtig is. Vanuit de dorpsraad wordt
aangegeven dat het kappen van bomen op Der Boede –ook nu het bestemmingsplan is
vastgesteld- gevoelige materie blijft. De gemeente wordt gevraagd hier zorgvuldig over te
communiceren en de dorpsraad tijdig te informeren (zoals ook al eerder is beloofd).
Wethouder Molenaar neemt deze boodschap mee naar het gemeentehuis (actie
kernwethouder Molenaar).
5 Dishoek
Er is een bijeenkomst geweest van de Klankborgroep Dishoek. Het was geen vruchtbaar
overleg. Jan van Roosendaal heeft een en ander ook terug gemeld aan de kernwethouder.
Verder heeft Jan van Roosendaal contact gehad met wethouder Melse over de grote boom
op het plein bij de strandovergang. Er ging het gerucht dat deze boom mogelijk gekapt zou
worden. De dorpsraad en veel mensen in Dishoek vinden dit ongewenst. De boom is een
beeldbepalend element in Dishoek. De gemeente heeft het idee om een groenplan voor
Dishoek op te stellen. De dorpsraad wil daar al in de fase van de opdrachtverlening bij
betrokken worden en graag kaders meegeven voor de opstelling van zo’n groenplan.
Kernwethouder Molenaar neemt deze boodschap mee naar het gemeentehuis (actie
wethouder Molenaar) Klopt het wat hier staat?

7. BuurtWhatsApp
De gemeente heeft besloten de gevraagde borden over de BuurtWhatsApp te bekostigen.
De inde vorige vergadering gesteld vragen zijn daarmee voor de dorpsraad niet meer aan de
orde

8. Rondvraag
De volgende punten komen aan de orde
- Vanuit de werkgroep historisch DNA wordt de vraag gesteld hoe de ideeën over
wandelrondjes rondom het dorp verder vormgegeven kunnen gaan worden.
Afgesproken wordt dit punt voor de volgende vergadering te agenderen (actie Anton
van Haperen)
- Op de parkeerplaats aan de Strandweg wordt regelmatig overnacht. Het zou goed
zijn om daar een duidelijk bord te plaatsen (actie wethouder Molenaar).
- De inname van oude medicijnen door de apotheek lijkt te werken.
- Afgesproken wordt dat wethouder Molenaar een gesprek organiseert tussen
gemeente en ARCUS over de plaatsing van een fotozuil in Dishoek. De dorpsraad
schuift dan bij dat gesprek aan (actie wethouder Molenaar).
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Het postadres van de dorpsraad is tot nu toe gevestigd op Brouwerijstraat 1,
Koudekerke (Wilma Mode). Wilma de Groot en John Muller willen dat beëindigen.
Afgesproken wordt dit onderwerp de volgende keer te agenderen (actie Anton van
Haperen)

doorlopend overzicht van actiepunten
nr

datum

actie

1

24-11-2014

Aanvragen leefbaarheidsbijdrage ‘plan Bunkerpad’

2

15-12-2015

3

25-05-2016

4

25-05-2016

5
6
7
8

25-05-2016
25-05-2016

Nagaan vervanging lampen in lantaarnpalen Drakensteijnlaan
Arrangeren gesprek gemeente-waterschap-Staatsbosbeheer
of fiets- en wandelpaden Dishoek
Overleg met dorpsraad Biggekerke over verplaatsing
oorlogsmonument Dishoek
Agenderen verslag maatschappelijke dialoog 19 mei 2016
Nazoeken initiatiefrol dorpsvisie
Datum prikken intern beraad dorpsraad over dorpsviisie
Mail aan Fernando Hamelink over veiligheid kruispunten
Aandachtspunt voor gemeente: goede communicatie over
vellen bomen Der Boede
Aandachtspunt voor gemeente: betrek dorpsraad al in de
fase van de opdrachtverlening bij een groenplan Dishoek
Agendering Wandelrondjes voor volgende vergadering
Plaatsen bord overnachting parkeerplaats Strandweg
Gesprek met ARCUS over fotozuil Dishoek
Agenderen postadres Dorpsraad

9
10
11
12
13
14

25-05-2016
25-05-2016
25-05-2016
25-05-2016
25-05-2016
25-05-2016
25-05-2016

wie
Sakkers/Klooster
man/Van Haperen
Brunke

wanneer
3 feb. 2016
3 feb. 2016

Molenaar

25 juli 2016

Sakkers

6 juli 2016

Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Molenaar
Molenaar
Molenaar
Molenaar
Molenaar
Van Haperen

6 juli 2016
6 juli 2016
6 juli 2016
6 juli 2016
6 juli 2016
6 juli 2016
6 juli 2016
6 juli 2016
6 juli 2016
6 juli 2016

Volgende vergadering: 6 juli 2016, 20.00 uur in de Klimop
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