STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 26 oktober 2016
Plaats: Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad: Jan van Beers (notulist), Jaap Duininck, Anton
van Haperen (secretaris, vanavond plaatsvervangend voorzitter), Olaf Kaashoek
(aspirant lid), Hans Sakkers.
Aanwezige niet-leden:
I. Izeboud (belangstellende), J. Katerberg (belangstellende), H. Kloosterman
(belangstellende), R. Molenaar (kernwethouder), M. Osté (Gemeenteraad, VVD),
L. Westrate (belangstellende), P. Wisse (gemeenteraad, CDA), R. la Gasse
(belangstellende), H. de Vries (belangstellende)
Afwezig met kennisgeving: D. Noorlander-van der Lee (voorzitter), P. Heuvelmans
(wijkagent), M. Dierkx (belangstellende), I. Herbers (belangstellende), R. Herbers
(penningmeester), A. Bruncke (gemeente Veere),

1.

Opening, welkom en mededelingen.

Omdat waarnemend voorzitter Dorine Noorlander verhinderd is zit Anton van Haperen
vanavond de vergadering voor. Jan van Beers maakt de notulen. René Molenaar en Pieter
Wisse geven aan eerder de vergadering te moeten verlaten.

2.

Vaststellen agenda.

Helaas is wijkagent Pauline Heuvelmans wegens een blessure verhinderd, daardoor komt
agendapunt 6 te vervallen. Pauline wordt op nieuw uitgenodigd voor de vergadering van
14 december.

3.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 6 juli 2016

Er zijn geen op- of aanmerkingen bij notulen. Zij worden ongewijzigd vastgesteld.
De lijst van actiepunten geeft aanleiding tot de onderstaande opmerkingen. De punten 3,
5 en 6 blijven staan. De overige actiepunten kunnen worden afgevoerd.
- Waar het gaat om de werkgroep Groenplan Dishoek was er ruis op de lijn. Het gaat
om een plan voor infrastructuur en groen. De gemeente wil dit bespreken in de
Klankbordgroep Dishoek (voorzien op 8 december aanstaande). Zoals eerder
afgesproken zullen Rob Herbers en Anton van Haperen zullen de dorpsraad daarbij
vertegenwoordigen. Daarnaast lijkt het goed om het plan de volgende keer ook te
agenderen in de dorpsraad (actie Van Haperen).
- Er is een gesprek geweest op het gemeentehuis over het doortrekken van de
bunkerroute vanaf de begraafplaats naar de Braamweg en verder. In principe zijn hier
mogelijkheden. Het waterschap wil meewerken, maar stelt als voorwaarde dat de
aangelanden instemmen. Afgesproken is dat de dorpsraad deze bereidheid aftast
(actie van Haperen). Hans Sakkers neemt contact op met Staatsbosbeheer over
rondleidingsroute door de duinen van Dishoek/Valkenisse (actie Sakkers).

- Anton van Haperen heeft contact gehad met de bewoners van ‘Hof van Walcheren’
over de verkeersituatie in de Brouwerijstraat. Met name het ontbreken van een trottoir
ter hoogte van tandarts Picavet en het parkeren aldaar levert onveilige situaties op.
Deze zijn doorgegeven aan de gemeente. Aan sluitend stelt Iman Izeboud de uitrit van
Welle in de Brouwerijstraat aan de orde. Ook dat is een gevaarlijke punt, met name
voor kinderen en ouderen. De vraag is of dit geen éénrichtingsstraatje zou moeten
worden. Anton van Haperen zal dit met enkele omwonenden bespreken (actie van
Haperen)
- Wethouder Molenaar vraagt bij de gemeente na hoe het staat met het plaatsen van
gele borden bij de fietsoversteekplaats van de Middelburgsestraat (actie Molenaar)

4.

Ingekomen en uitgegane stukken

De lijst van ingekomen en uitgegane post wordt doorgenomen. Naar aanleiding van het
bericht over de standplaats van de bibliobus wordt gevraagd wanneer deze standplaats
zal wijzigen. De secretaris vraagt dit na (actie van Haperen).

5.

Mondeling verslag en terugblik:

Er zijn op dit moment geen zaken om op terug te blikken of verslag van te doen. Waar
het gaat om de terugmeldingen Ruimtelijke Ordening wordt besloten op de ingeslagen
weg voort te gaan.

6.

Presentatie Dorpsvisie

Het concept is klaar. De laatste hand wordt nu gelegd aan de lay-out. De dorpsvisie zal
19 november 2016 officieel worden overhandigd aan de gemeente en aan de
opdrachtgevers (Ondernemersvereniging en Dorpsraad). Dorine Noorlander zal dan als
waarnemend voorzitter van de dorpsraad de visie in ontvangst nemen en kort het woord
voeren.

7.

Recente ontwikkelingen in lopende zaken:

- Parkje Kerkhoflaan

Dit project nadert langzaam zijn voltooiing. De eerste gerestaureerde grafsteen zal
woensdag 2 november worden teruggeplaatst. Zaterdag 5 november gaan leden van de
Rotary Walcheren in het kader van de landelijke natuurwerkdag een aantal werkzaamheden
uitvoeren op en rond de grote grafkelder. Zij doneren daarnaast ook een bedrag van 2150
euro voor een infobord en enkele restauratiewerkzaamheden (zie ook recent artikel in de
PZC).
- Middelburgse straat

Het te hard rijd blijft een aandachtspunt. De verkeerssituatie van en rond de Middelburgse
straat/Duinstraat is een van de kernpunten in de dorpsvisie. De heer La Gasse meldt dat de
stoep bij zijn woning nog steeds niet is goed gelegd, Dit ondanks de toezegging dat dit zou
gebeuren.
- Dishoek

Er zijn geen mededelingen/meldingen. Dit punt kan van de agenda af als vast punt.

8.

Leefbaarheidsbijdrage gemeente Veere 2015 / 2016.

Jaarlijks stelt de gemeente een bedrag van € 2000,- aan de dorpsraad ter beschikking
ter bevordering van de leefbaarheid. De dorpsraad moet daar dan een voorstel voor
doen. Als dat wordt goedgekeurd kan het project gerealiseerd worden.
Voor 2015 is voorgesteld dit bedrag te besteden aan een informatiepaneel over
oorlogsheld John O. Forfar bij de naar hem genoemde straat in Dishoek. Een eventueel
restant van het bedrag zou een bestemming kunnen krijgen bij de
herstelwerkzaamheden van het parkje aan de Kerkhoflaan. Dit project is niet uitgevoerd
in 2015. Met de gemeente is afgesproken dat het meegenomen kon worden naar 2016.
Het project is echter nog steeds niet uitgevoerd.
Voor 2016 is nog geen voordracht gedaan aan de gemeente. Wel is binnen de dorpsraad
afgesproken dat het vrijmaken van de bunker bij de begraafplaats een goede

bestemming zou kunnen zijn. Inmiddels heeft de gemeente een bijdrage toegezegd voor
de afronding van de dorpsvisie. Daarbij is echter ook gevraagd naar een bijdrage van de
dorpsraad (€ 915).Afgesproken wordt dat de secretaris een voorstel zal doen aan de
gemeente voor de besteding van de bijdrage voor 2016, met een verwijzing naar het nog
openstaande bedrag van 2015 (actie Van Haperen).
9.

Samenstelling bestuur Dorpsraad

De vacature van voorzitter staat nog steeds open. Ondanks diverse bezoekjes aan eventuele
kandidaten is er nog geen voorzitter. Wie suggesties heeft voor eventuele kandidaten kan
deze doorgeven aan de waarnemend voorzitter of de secretaris. Olaf Kaashoek heeft zich
aangemeld als belangstellende en zal voorlopig meedoen als aspirant-lid.
11. Rondvraag en sluiting.
De volgende punten komen aan de orde in de rondvraag

- Jan van Beers: Het bushokje bij voorheen Der Boede is verdwenen en de betegeling is
aangepast. Komt de bushalte vervallen? Wethouder Molenaar gaat dit na (actie
Molenaar).
- Wat is de stand van zaken omtrent het eventueel aanleggen van een zonnepark. Dit ziet
er ziet er zonnig / positief uit. Is ook opgenomen in de dorpsvisie. John van Wallenburg is
contactpersoon en er zijn gesprekken gaande
- Henk Kloosterman vraagt of iemand weet of er een QR-code verzamelaar is. Deze
bordjes zijn namelijk gepikt bij het monument, Er zijn nieuwe besteld.
- De heer de Vries: Heeft de gemeente Veere een verordening hoe om te gaan overlast van
open haarden? Wanneer mag je een open haard of windkorf branden? René Molenaar
antwoordt gelijk: binnen gemeente Veere zijn hier geen regels / verordeningen voor.
- De heer La Gasse: Riaan Rijke heeft een stuk dak moeten afbreken waaronder een grote
zaagmachine staat. Dit in opdracht van gemeente. Sindsdien is er geluidsoverlast bij
buren. Het gaat hier om een probleem waar de dorpsraad geen partij in is. Er zal dan ook
verder geen actie worden ondernomen van deze kant.
- De gemeente heeft onlangs paaltjes geplaatst op hoog gelegen kruispunten om te
voorkomen dat auto’s –de bocht afsnijdend- over het trottoir rijden. Maar bij de ingang van
het Lange Weegje staan ze nu zo dat de kinderen die er langs komen met hun fietsjes er
last van hebben. De secretaris zal de situatie bekijken en zo nodig contact zoeken met de
gemeente (actie van Haperen).
- Iman Izeboud heeft contact gehad met de gemeente over de ophoging van het kerkhof.
Hij geeft de gemeente een groot compliment over dit contact en de afhandeling hiervan.
- Olaf Kaashoek: Is de gemeente in 2030 een gasloze gemeente? In de gemeenteraad van
eind december staat de duurzaamheid op de agenda. Het is misschien goed om dit t.z.t.
in de dorpsraad te agenderen.
- Er zijn onlangs drones boven Koudekerke gesignaleerd. Is hier regelgeving voor. Op dit
moment is er –voor zover bekend- geen regelgeving. In geval van klachten deze graag
doorgeven aan de gemeente.

doorlopend overzicht van actiepunten per 07-09-2016
nr
1.

datum
06-07-2016

2.

07-09-2016

3.

07-09-2016

4.

07-9-2016

5.

26-10-2016

6.

26-10-2016

7.

26-10-2016

8

26-10-2016

9

26-10-2016

10

26-10-2016

11

26-10-2016

12

26-10-2016

actie
Overleg aanpak bunkerroute
Contact met andere dorps- en stadraden over
problematiek zwarte bakken in de zomer
Plaatsen gele borden bij fietspad: pas op
overstekende fietssters, hebben voorrang
Uitzoeken eigendom toegang park Zeeduin
(Dishoek)
Agenderen plan infrastructuur Dishoek in
volgende vergadering
Nagaan mogelijkheid wandelverbinding
begraafplaats-Braamweg
Contact met Staatsbosbeheer over route door
duinen Valkenisse
Navraag mogelijkheid eenrichtingsverkeer De
Welle
Navraag standplaats bibliobus
Brief aan de gemeente over
leefbaarheidsbijdragen 2015 en 2016
Navraag toekomst bushalte Der Boede
Bekijken kruispunt Lange WeegjeMiddelburgsestraat ivm mogelijke plaatsing
paaltjes

wie
Van Haperen

wanneer
7 sep. 2016

Van Haperen

26 okt. 2016

Molenaar

26 okt. 2016

Van Haperen

26 okt. 2016

Van Haperen

14 dec. 2016

Van Haperen

14 dec. 2016

Sakkers

14 dec. 2016

Van Haperen

14 dec. 2016

Van Haperen

14 dec. 2016

Van Haperen

14 dec. 2016

Molenaar

14 dec. 2016

Van Haperen

14 dec. 2016

Volgende vergadering: 14 december 2016, 20.00 uur in de Klimop,
De vergaderingen van 2017 vinden plaats op de volgende woensdagen: 1
februari, 22 maart, 10 mei, 28 juni, 6 september, 25 oktober en 13 december
Naar een datum voor de jaarvergadering wordt nog gezocht.

