STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 25 november 2013
Tijd
:
20.00 uur
Locatie
:
De Couburg, kleine zaal, Koudekerke
Voorzitter
:
Dorine Noorlander
Notulisten
:
Margriet Ypma-de Vries, Wilma Duininck
Aanwezige leden:
Dorine Noorlander (voorzitter), Karel Noorlander, Henk Kloosterman (vice-voorzitter),
Rob Herbers (penningmeester),Wilma Duininck (secr.), Margriet Ypma-de Vries, Jan
van Roosendaal.
Aanwezige niet-leden:
dhr. Bartels (DTV ), Ineke Herbers (Belangstellende Dishoekcomité), Maarten
Bosselaar (Dorpsvereniging), mevr. Angelina de Witte (bewoner), dhr. Ies Bijleveld
(bewoner), dhr. Hans Smit (bewoner), dhr. Hans Sakkers (bewoner).
Afwezig met kennisgeving: mevr. Anneke Wolf (WMO), dhr.C.Maas (kernwethouder)
Lidy Weststrate, Anton van Haperen, John Muller, Rombout van Doorn,
dhr. Stevense (CDA), dhr. Lokker (Politie Veere).

AGENDA.
1.Opening, welkom en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda en notulist
De agenda wordt vastgesteld met een aanvulling: ontwikkelingen rond Dorphotel Dishoek?
Notulist: Margriet Ypma-de Vries, Wilma Duininck.
3. Vaststellen notulen en actielijst
Notulen van 30 september 2013 worden vastgesteld zonder wijziging met dank aan de notulisten.
4. Ingekomen stukken lijst
Wilma heeft inhoudelijk belangrijke mails naar alle bestuursleden opgestuurd. Een korte lijst
van ingekomen post en mail is geprint voor alle leden. De voorzitter haalt een exemplaar
naar voren: uitnodiging voor de officiële opening van de landbouwpasseerstroken langs de
Rondweg op 2 dec. a.s. Een vijftal DR-leden zal deze bijeenkomst bijwonen.
Verder vraagt de gemeente om kwetsbare objecten te inventariseren met het oog op de
Jaarwisseling. Genoemd worden de leegstaande woningen aan de Banckerstraat. Wilma zal
dit doorgeven. De gemeente kan overigens niets doen aan woningen die leeg staan, zolang
er geen gevaar bestaat. Deze leegstand is al eerder gemeld.

1

5. Uitgegane stukken lijst
Er zijn geen brieven uitgegaan in de afgelopen periode.

Bespreekpunten.
6. Project parkje Kerkhoflaan.
Helaas zijn de drie leden die zich buigen over dit plan verhinderd deze avond. Dorine is bij de
laatste bijeenkomst geweest en legt uit hoever de zaken staan.
Er is een conceptplan gemaakt door de heren Wisse en Bouwman van gem. Veere. Er zal op
basis hiervan ook een begroting gemaakt worden, die vooralsnog beraamd is op 20.000 euro.
Een aantal posten echter vallen onder normaal onderhoud. Verder kan het plan in stappen
worden uitgewerkt. Sponsoring komt pas goed op gang als het tekort op de begroting duidelijk zal
zijn. Er zijn ook initiatieven op persoonlijk vlak, zoals het doneren van een boom bij pensionering.
Inmiddels wordt er ook historisch onderzoek gedaan naar de oude graven.
Wilma stuurt de concepten met plan en begroting door naar alle DR-leden. Er zullen keuzes
gemaakt moeten worden en prioriteiten gesteld.
7. Jaarvergadering maart 2014
Het oorspronkelijke plan lijkt niet te kunnen worden gerealiseerd: een Politiek Forum een week
voor de verkiezingen. Er lijkt geen belangstelling te zijn om hieraan mee te doen gezien de
weinige reacties op de verzonden uitnodigingen. Er wordt even gesproken over mogelijke
alternatieven. Dhr. Bartels adviseert nog eens contact te zoeken met de fractieleiders omdat er
wellicht sprake is van miscommunicatie. Wilma zal alle fractievoorzitters opbellen.
(Inmiddels (dec. 2013) is duidelijk dat alle partijen vertegenwoordigd zullen zijn op het Politiek
Forum van 11 maart 2014!)

8. Evaluatie herdenking 5 november.
Erg nat, wel geslaagd. De leerlingen deden erg hun best, de nabestaanden waren zeer
erkentelijk. De burgemeester had een mooie toespraak die goed aansloot bij de jeugd.
De dorpsraad sluit hiermee een mooi en groot project af. De voorzitter bedankt Henk
nadrukkelijk voor al het werk en de inzet die hij voor dit project aan de dag heeft gelegd.
Comité 4 mei gaat binnenkort in overleg met de scholen over herdenken in de toekomst.
9. Mondelinge verslagen:
* stand van zaken rond ophogen begraafplaats.
Dit gevoelige punt ligt voorlopig bij de politiek en komt in het voorjaar terug. De haag achter
de graven van de oorlogsslachtoffers blijft staan.
* Kwaliteitsinspectie. Henk is dit maal mee geweest. Hij beschrijft: van een gebied/straat
wordt een aantal m2 uitgelicht die nauwkeurig worden beoordeeld. De conclusie bepaalt de
“kwaliteit” van het hele gebied/de hele straat. Een op papier uitgedachte manier van werken
waarvan moet blijken of het effect heeft, tevens een bezuinigingsmaatregel.
* Bijeenkomst Proeftuin WMO.
Dorine legt in het kort uit met welk doel er bijeenkomsten zijn/worden georganiseerd. De
eerste is bijgewoond door een aantal DR-leden. Sindsdien is er landelijk veel ophef ontstaan,
er is nog veel onduidelijk en aan het veranderen.
Jan heeft op persoonlijke titel een lunchbijeenkomst bijgewoond die door gem. Veere is
georganiseerd. Jan: het accent is verschoven van zorgaspect (onderling elkaar helpen) naar
sociale samenhang (oog hebben voor, actie ondernemen indien nodig).
Discussie: accent is verschoven van zorgaspect in samenleving naar sociale samenhang.
Wie signaleert? Cultuuromslag nodig. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) was altijd goede
partner. Gemeentes missen noodzakelijke expertise, nu zorgverzekeraar meer in beeld.
apparaat kost (te)veel geld, mensen op de werkvloer ontslagen.
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Wie is waarvoor verantwoordelijk? De bal rolt door, richting nog onduidelijk. Wordt vervolgd.
*Ontwikkelingen rond Dorpshotel Dishoek. Er zijn geen formele berichten, maar er lijken
nieuwe ontwikkelingen.
In de PZC werd gesproken over een nieuwe financier die een andere invulling van het terrein
zou overwegen dan het oorspronkelijke, goedgekeurde plan. Graag weer overleg met de
bewoners als plannen gewijzigd uitgevoerd gaan worden.
Dhr. Bartels weet niet meer dan Jan, maar met vragen kunnen we terecht bij het college. Het
bestemmingsplan is zelf duidelijk in z’n grenzen, daarbinnen zijn bepaalde wijzigingen
mogelijk. Actie: er gaat een vraag naar B&W om meer duidelijkheid en geïnformeerd worden
voor er stappen genomen worden.
*Bijeenkomst met vertegenwoordigers gemeente inzake overlast van water, stank en
scheuren in woningen aan M’burgsestraat en Duinstraat.
Ies Bijleveld: de klachten zijn per huisnr. in kaart gebracht en afgegeven. Het was een goed
gesprek in aanwezigheid van dhr. Jaap Melse, dhr, Chris Maas en dhr. Geldof.
De gemeente gaat onderzoek doen naar de grondwaterstand. Er is recentelijk een aantal
sloten gedempt, de gevolgen daarvan zijn nog onduidelijk. Toen, kort na het dempen van
een van de sloten, een omwonende klachten kreeg heeft zowel de gemeente als het
Waterschap zich passief opgesteld door slechts te laten weten dat een ingreep als deze
geen kwaad kon. De bronbemaling, uitgevoerd door Delta (zonder retourbemaling), kan ook
een en ander tot gevolg hebben. Voor de gesprekspartners Dorine, Angelina (de Witte) en
Ies is het hebben van één aanspreekpunt belangrijk. Dit werd de gemeente. Andersom zijn
genoemde personen aanspreekpunt voor de gemeente, waarbij Ies postadres is.
De stankoverlast wordt meteen aangepakt, de wateroverlast d.m.v. drainage, indien nodig
gevolgd door andere maatregelen. Om alle problemen duidelijk in kaart te brengen heeft de
gemeente een deskundige in de arm genomen: dhr. Luteijn, heer met goede staat van
dienst. De komende dagen wordt een aantal woningen al bezocht en bekeken. Men is
tevreden over de goede samenwerking met de gemeente die voortvarend genoemd wordt.
Dhr. Bartels: is er planschade aangevraagd? Nee. De overlast is langzaam begonnen in
2006, nu gaat het snel. Het dichtgooien van de sloot aan de noordzijde is officieel met
toestemming gedaan. Een waterloopkundige kaart zou bij het Waterschap beschikbaar
moeten zijn. Wordt vervolgd.
10. Rondvraag en sluiting.
Dhr. Verstraate: 1)er is in Koudekerke behoefte aan een urnenmuur. De vraag is eerder
informeel gesteld. De inkomsten zijn lager dan bij een graf, dus minder aantrekkelijk voor
gemeente, maar het zal opnieuw op de agenda van de politiek komen. Kernen hebben hierin
verschillende behoeften.
2) Bij de versmalling aan de uitgang van het dorp bij Woontrend gaat de lantaarn ’s nachts
uit terwijl de verhoging geen witte banden heeft. Al heel wat banden op stuk gereden. Vraag
wordt meegenomen op wandeling langs heringerichte straat vrijdag a.s.
Maarten Bosselaar: is er nieuws over der Boede en het hertenkamp? Over het ontstaan van
het hertenkamp is een “nota van inlichtingen” opgedoken. De herten lopen er al sinds de
jaren 50, maar niet volgens koninklijk besluit, wel dankzij “Vrederust” waaronder der Boede
toen viel. De nieuwe eigenaar schijnt ze te willen handhaven. Verder is ons niets bekend.
Actie: vraag om meer duidelijkheid inzake toekomst der Boede.
Henk: de speeltoestellen op het speelterreintje bij de scouting zijn niet voldoende om aan de
vraag tegemoet te komen. In Koningshof staan toestellen ongebruikt. Kunnen we de
gemeente vragen deze te verhuizen naar de drukkere speelplaats bij de Banckertstraat. \
Actie: Wilma
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Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng
en sluit de vergadering.

Volgende vergadering:
maandag 13 januari 2014, 20 u.
kleine zaal van de Couburg.
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