STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 25 oktober 2017
Plaats: Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad: J. van Beers, A. van Haperen (secretaris), G.
Herwig (voorzitter), O. Kaashoek, D. Noorlander-van der Lee, H. Sakkers.
Aanwezige niet-leden: M. de Brauwer (gemeente Veere), I. Herbers
(belangstellende), A. Hubregtse (gemeente Veere, BOA), I. Izeboud
(belangstellende), R. Molenaar (gemeente Veere, kernwethouder), H. Kloosterman
(belangstellende).
Afwezig met kennisgeving: M. Bosselaar (Dorpsvereniging). M. Dierks
(belangstellende), S. van der Linde (Stichting Welzijn Veere), S. van der Nat
(Zeeuwland), A. Neve (belangstellende), M. Osté (gemeenteraad, VVD), L.
Weststrate (belangstellende)

1.
Opening, welkom en mededelingen.
Voorzitter Guido Herwig heet iedereen welkom en opent de vergadering. In het bijzonder
heet hij welkom Marga de Brauwer, de nieuwe kernambtenaar voor Koudekerke en Astrid
Hubregtse, de BOA voor o.a. Koudekerke.
2.
Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen van de notulen van de vergadering van 6 september 2017
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Van de actielijst kunnen de punten 2, 3, 4
en 5 worden geschrapt. De actiepunten 1 en 6 moeten blijven staan. De actielijst geeft
aanleiding tot de volgende opmerkingen:
-

De secretaris heeft contact gehad met de nieuwe beleidsmedewerker groen van
de gemeente (Eelco van der Ven) over de ophoging van de begraafplaats. Daarbij
is de stand van zaken van de planvorming voor het ophogen doorgenomen.
Afgesproken is dat de dorpsraad betrokken zal worden bij de verdere uitwerking.
De gedachte om de te verwijderen grafstenen elders op de begraafplaats een
plaats te geven en niet te vernietigen wordt door de gemeente overgenomen.

-

De gemeenteambtenaar veiligheid (Jeroen Viergever) gaat aan de slag met de
halte van de discobus bij het benzinestation aan de Middelburgsestraat. Mogelijk
komt er een aangepaste route met een andere stopplaats.

4.
Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen post wordt doorgenomen. Dit geeft aanleiding tot de volgende
opmerkingen en afspraken.
-

Diverse dorpsraadleden zullen aanwezig zijn bij de kick-off van de Stichting KouS.

-

Vanuit de dorpsraad van Koudekerke is er op dit moment geen behoefte aan
actie/verdere aanscherping van het tweede woningbeleid van de gemeente Veere.

-

De secretaris zal de vraag wie als contactpersoon kan gaan fungeren voor de
welkomstborden aan de ingang van het dorp bespreken met de mensen van KouS
(actie van Haperen).

-

Er is geen behoefte om deel te nemen aan de contactbeurs van de Stichting
Strandexploitatie Veere.

-

De secretaris zal het initiatief van de Energiecoöperatie Koudekerke aanmelden
voor de Groene Innovatieprijs Veere (actie van Haperen)

5.
Mondeling verslag en terugblik
De dorpsraad is gevraagd advies uit te brengen over naamgeving van twee nieuwe
straten in het plan Der Boede. Een schriftelijk inventarisatieronde heeft in totaal 13
mogelijke namen opgeleverd. Ter vergadering circuleert een lijstje waarop iedereen zijn
voorkeur gaan aangeven. De volgende twee namen (in verschillende variaties) scoren
daarbij het hoogst: Der Boedelaan en Van der Manderelaan. De secretaris zal deze
voorkeur doorgeven aan de gemeente Veere (actie van Haperen)
6.
Ontsluiting Karreveld
Kort na de vorige dorpsraadvergadering is de dorpsraad (in de persoon van Dorine
Noorlander en Anton van Haperen) door de gemeente Veere geïnformeerd over de
plannen tot verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein Karreveld. Dorine
Noorlander ligt de plannen toe. Het is de bedoeling dat de manege aan de Braamweg
wordt verplaatst naar elders en dat een nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd over het
terrein van de manege. Dit zal gepaard gaan met een kleine uitbreiding van het
bedrijventerrein en de aanleg van een groenstrook. Een ontbindende voorwaarde is dat
er inderdaad verplaatsingsmogelijkheden zijn voor de manege.
De dorpsraad staat positief tegenover deze plannen. Zij heeft daarbij wel twee
aandachtspunten, die ook in de Toekomstvisie Koudekerke/Dishoek 2030 zijn verwoord:
(1) De verbetering van de ontsluiting van het Karreveld laat onverlet dat ook de
ontsluiting van de dorpskern over de Braamweg moet worden verbeterd en (2) de aanleg
van een wandelroute, die de bunkerroute bij de begraafplaats verbindt het Lange
Weegje. De dorpsraad heeft de gemeente gevraagd deze aandachtspunten mee te
nemen en bespreekbaar te maken bij de planvorming voor het Karreveld.
Kernwethouder Molenaar geeft aan zich bewust te zijn van de noodzaak van een goede
ontsluiting van het dorp over de Braamweg. Deze wordt ook urgenter als –zoals soms
wel wordt gesuggereerd- ook de supermarkt van het dorp een plaats krijgt op het
Karreveld. Desgevraagd deelt de kernwethouder mee dat de nieuwe ontsluiting voor
Karreveld in 2020 gereed zou moeten zijn.
7.
Beleid licht en donkerte in de gemeente Veere
Naar aanleiding van de vorige vergadering heeft de secretaris zich georiënteerd op de
voornemens van de gemeente Veere waar het gaat om het ‘donkerbeleid’ en de
verlichting van strandpaviljoens en strandovergangen. Dat ziet er in algemene zin goed
uit. De dorpsraad heeft daarom geen behoefte hier nader op in te gaan.
8.
Beveiliging fietsroute achter langs de Couburg
De dorpsraad wordt gevraagd advies uit te brengen over de beveiliging van de fietsroute
achter langs de Couburg. Het gaat om het plaatsen van een bord ‘doodlopende weg’ aan
de kant van de Middelburgse straat en vervanging van de losse paal door een duidelijker
voorziening aan de kant van de Couburgstraat. De dorpsraad kan met het voorstel
instemmen.
9.

Recente ontwikkelingen in lopende zaken

Middelburgsestraat
Op 28 september j.l. is er een gesprek geweest van een delegatie van de dorpsraad met
gemeenteambtenaren over de infrastructuur en verkeersituatie in Koudekerke en met
namen in de Middelburgsestraat. Dit was een goed gesprek dat hoop geeft voor de
toekomst. De problemen zijn (h)erkend en er zijn afspraken gemaakt voor de toekomst.
Daardoor is duidelijkheid ontstaan over wat de dorpsraad en bewoners kunnen

verwachten. Herinrichtingsmaatregelen zijn pas na 2022 aan de orde. Tot die tijd kan wel
worden gezocht naar eenvoudiger verkeerskundige maatregelen, die geen of weinig geld
kosten.
Bunkerroute
Realisatie van de verbinding van de Zwigtmansweg met het oorlogsmonument en het
vrijmaken de bunker bij de tennisbaan zal binnenkort een begin worden gemaakt. Het is
de bedoeling dat daarbij ook enkele grote overhangende bomen bij de tennisbaan gekapt
gaan worden.
Waar het gaat om de wandelroute door de duinen bij Valkenisse, wordt gemeld dat
Staatsbosbeheer hier positief over is. Het is wel de bedoeling dat de route alleen in het
winterhalfjaar en onder leiding van een gids wordt gebruikt.
Verder wordt afgesproken dat voor de volgende keer de 75-jarige herdenking van de
bevrijding van Walcheren op de agenda zal worden gezet (actie van Haperen)
Toekomstvisie Koudekerke-Dishoek 2030
Geconstateerd wordt dat diverse initiatieven op gang zijn gekomen. Genoemd worden:
- Bestuurlijke samenwerking diverse organisatie (Stichting KouS)
- Oprichten Energiecoöperatie
- Aanpak Infrastructuur en verkeersveiligheid
Voorlopig zullen de verschillende ontwikkelingen even worden afgewacht.
10. Samenstelling Bestuur Dorpsraad
Er zijn nog geen kandidaten in beeld voor de functie van penningmeester. Iedereen
wordt uitgenodigd mogelijke kandidaten te melden.
11. Rondvraag en sluiting.
De volgende punten komen aan de orde in de rondvraag
- Olaf Kaashoek is bereid om vanuit de dorpsraad deel te nemen aan de klankbordgroep
sloop/nieuwbouw Kerkstraat.
- De problemen rondom de leegstaande panden in de Banckertstraat zijn nog steeds
niet opgelost. De gemeente zoekt haakjes om in het kader van de veiligheid in te
grijpen.
- Astrid Hubregtse gaat kort in op het werk van de BOA. Deze is met name bij het
toezicht op de openbare ruimte. De afbakening met de politie is, dat de laatste zich
met name bezighoudt met criminele zaken en overtredingen in de sfeer van de
wegenverkeerswet. De BOA verzorgt de handhaving en het toezicht vanuit de
gemeente en heeft daarbij met name ook taken bij het toezicht op ‘de kleine
ergernissen’, bijvoorbeeld honden- en paardenpoep, overhangend takhout etc.
Meldingen kunnen worden gedaan via het emailadres handhaving@veere.nl.
- Vrijdag 27 november is er een overleg op het gemeentehuis met de burgemeester en
de kernwethouder over de realisatie van een monument voor 47 Royal Marine
Commando bij Dishoek. Vanuit de dorpsraad zijn in ieder geval Guido Herwig, Dorine
Noorlander en Hans Sakkers aanwezig.

doorlopend overzicht van actiepunten per 1-1-2017
nr

datum

actie

1

10-5-2017

Realisatie bord John O. Forfarstraat, Dishoek

2
3
4

06-09-2017
25-10-2017
25-10-2017

5

25-10-2017

Contact met omwonenden ‘tramhuisje’
Contact met KouS over welkomstborden
Doorgeven voorkeur straatnamen Der Boede
Agendering herdenking bevrijding Walcheren
2019 in volgende dorpsraadvergadering

wie
Sakkers/van
Haperen
Van Vliet
Van Haperen
Van Haperen

13-12-2017
13-12-2017

Van Haperen

13-12-2017

Volgende vergadering: 13 december 2017, 20.00 uur in de Klimop.

wanneer
28-6-2017

25-10-2017

