STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 28 juni 2017
Plaats: Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad: D. Noorlander-van der Lee (waarnemend
voorzitter), A. van Haperen (secretaris), O. Kaashoek, J. Katerberg.
Aanwezige niet-leden: M. de Brauwer(Gemeente Veere), P. Corbijn, Gemeente
Veere, plv. BOA), M. Dierks (belangstellende), I. Izeboud (belangstellende), H.
Kloosterman (belangstellende), S. van der Linde (Stichting Welzijn Veere), S.
Sparreboom (gemeenteraad, DTV) ,L. Weststrate (belangstellende)
Afwezig met kennisgeving: J. van Beers (lid dorpsraad), A. Brunke (gemeente
Veere), I. Herbers (belangstellende), R. Herbers (penningmeester), G. Herwig (lid
dorpsraad), P. Heuvelmans (gemeente Veere, Kern-BOA), R. Molenaar
(Gemeente Veere, kernwethouder), S. van der Nat (Zeeuwland), A. Neve
(belangstellende), M. Osté (gemeenteraad, VVD), Hans Sakkers (lid dorpsraad)

1.
Opening, welkom en mededelingen.
Omdat voorzitter Guido Herwig met vakantie is, zit waarnemend voorzitter Dorine
Noorlander de vergadering voor. Zij opent de vergadering onder vermelding van de
berichten van verhindering. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de afwezigheid van
penningmeester Rob Herbers, die ernstig ziek is opgenomen in het ziekenhuis.
2.
Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen van de notulen van de vergadering van 26 oktober 2016
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen zijn er
geen vragen of opmerkingen.
De meeste actiepunten moeten blijven staan. De lijst van actiepunten geeft nog wel
aanleiding tot de volgende opmerkingen
- Sandra van der Linde kan na de zomervakantie iets meer vertellen over ‘Koudekerke
Samen’ en de projectgroepen ‘samenwerking’ en ‘jeugd’ in relatie tot de Follow-up
Toekomstvisie.
- Dorine Noorlander laat weten niet tevreden te zijn met het antwoord van Alex Brunke
over de melding van (bijna-)ongelukken. Als dit niet goed geregeld is, hoe komen we
dan gevaarlijke situaties op het spoor. BOA Pascal Corbijn zoekt dit verder uit (Actie
Corbijn).
- Olaf Kaashoek merkt op dat de plannen voor een benzinestation bij de voormalige
gemeentelijke werkschuur in Biggekerke tot discussie hebben geleid in de dorpsraad
van Biggekerke en ook in de gemeenteraad. Vanuit Koudekerke ligt er een relatie met
het benzinestation aan de Middelburgse Straat. Afgesproken wordt dat de secretaris
voor de volgende vergadering informeert naar de stand van zaken en de standpunten
van de dorpsraad Biggekerke en de gemeente (actie Van Haperen)
- De gemeente is bezig met het voorbereiden van een of enkele infoborden in Dishoek.
De opmaak en de plaats hiervan is door de secretaris teruggekoppeld naar een aantal

bewoners van Dishoek. Deze hebben hierop gereageerd en de reactie is weer
doorgegeven aan de gemeente.
4.
Stand van zaken project ‘Kleine Ergernissen’
Circa anderhalf jaar geleden zijn de ‘kleine ergernissen’ in de diverse kernen van de
gemeente Veere geïnventariseerd. Pascal Corbijn is ter vergadering aanwezig om de
stand van zaken en de follow up toe te lichten. Belangrijkste ergernis in de meeste
kernen is de aanwezigheid van honden- en paardenpoep in de publieke ruimte. De
gemeente heeft daarom een vuilzuiger aangeschaft, waarmee (ook) honden- en
paardenpoep kan worden verwijderd. Vragen voor de inzet van dit apparaat kunnen
worden ingediend bij de gemeente (eventueel via de gemeente-app). Ter vergadering
worden nog twee ergernissen gemeld: het parkeren in de woonstraten van Dishoek en
asociaal gedrag door snel en onveilig fietsende wielrenners in het dorp.
5.
Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen post wordt doorgenomen. Afgesproken wordt dat de uitnodiging
over de bijeenkomst van donkerte/verlichting zal worden rondgestuurd (actie van
Haperen). Voor het overige geeft dit overzicht geen aanleiding tot opmerkingen.
6.
Mondeling verslag en terugblik
Er worden geen belangrijke zaken gemeld
7.
GGD-onderzoek tevredenheid Consultatiebureau Koudekerke/Meliskerke
Marga de Brauwer leidt de problematiek en het daarover uitgebrachte rapport kort in.
Het consultatiebureau Koudekerke is op dit moment gehuisvest in de Couburg. Deze
ruimte voldoet echter niet voor zeer jonge kinderen. Aanpassing is in principe mogelijk,
maar zou vooruit lopen op een verbouwing, die over enkele jaren is voorzien. De vraag is
daarom of voor zeer jonge kinderen niet beter gebruik gemaakt kan worden van het
consultatiebureau in Meliskerke. De GGD heeft onderzoek gedaan naar de tevredenheid
van Koudekerkse ouders over deze oplossing en over het consultatiebureau in
Meliskerke. De conclusie is dat de meeste ouders hierover tevreden zijn. Gezien dit
resultaat kan ook de dorpsraad instemmen met deze oplossing.
8.

Recente ontwikkelingen in lopende zaken:

Parkje Kerkhoflaan
De herstelwerkzaamheden zijn (nagenoeg) afgerond. De feestelijke (her)opening van het
parkje zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 5 juli.
Middelburgsestraat
Het gesprek met de gemeente over de ontsluiting en de infrastructuur van Koudekerke
moet nog plaatsvinden (actie van Haperen)
Uitbreiding Bunkerroute
De subsidieaanvraag voor de uitbreiding van de Zwigtmanstraat tot aan het
oorlogsmonument is bij de gemeente nog in behandeling. We gaan er vanuit dat deze
wordt gehonoreerd. Daarna kan dit onderdeel worden uitgevoerd. Het is gewenst om
daarnaast de realisatie van het vervolg op te pakken, zowel waar het gaat om de inhoud
als om de financiering. Dit punt moet in de volgende vergadering worden geagendeerd
(actie Van Haperen)
9.
Rondvraag en sluiting.
De volgende punten komen aan de orde in de rondvraag
- Karel Noorlander heeft contact met een Britse organisatie van oorlogsveteranen over
de verplaatsing van het oorlogsmonument bij de Toeristenkerk naar de duinovergang
van de Strandweg. De Britten zijn enthousiast over deze voornemens. De inzet is dat
het nieuwe monument in 2019 gerealiseerd is. Hiervoor moet een planning worden
opgesteld, inclusief budget (actie Werkgroep Historie).
- Lidy Weststraate vraagt hoe het staat met een tweede bankje in het parkje aan de
Kerkhoflaan. Deze wens is weggelegd bij de gemeente Veere, maar daarop is nog
geen reactie gekomen. De secretaris houdt dit in de gaten, samen met het opknappen
van nog enkele te restaureren grafstenen (actie van Haperen)

- Er is verwarring ontstaan over een huis aan huis-bezorgde folder over duurzame
energie. Deze folder heeft niets van doen met de oprichting van een energiecoöperatie
in Koudekerke en de realisatie van een zonnepark aan de Braamweg. Hierover zal eind
augustus een flyer in het dorp worden verspreid. De oprichting van de
energiecoöperatie is gepland op 19 september 2017, 19.30 uur in de Klimop.
- Alex Brunke is in de toekomst geen kernambtenaar meer voor Koudekerke. Het is nog
niet bekend wie hem gaat opvolgen.
doorlopend overzicht van actiepunten per 1-1-2017
nr

datum

1.

22-3-2017

2.

10-5-2017

3

10-5-2017

actie
Contact over projectgroepen ‘Samenwerking’
en ‘Jeugd’
Arrangeren afspraak infrastructuur en verkeer
met kernwethouder
Productie en distributie Toekomstbode nr. 3

4

10-5-2017

Realisatie bord John O. Forfarstraat, Dishoek

5

10-5-2017

6

10-5-2017

7

10-5-2017

8

28-6-2017

9

28-6-2017

10
11

28-6-2017
28-6-2017

Contact met ondernemersvereniging over
project Karreveld
Brief naar gemeente over grafmonumenten
Vraag naar gemeente over veiligheid
benzinestation
Informeren naar ontwikkelingen rondom nieuw
benzinestation Valkenisse
Uitzoeken naar registratie bijna-ongelukken en
verkeersonveilige situaties in de gemeente
Veere
Rondsturen info over donkerte/verlichting
Plaatsing een of meer extra bankjes parkje

wie

wanneer

Van der Linde

10-5-2017

Van Haperen

28-6-2017

Van Haperen
Sakkers/van
Haperen

28-6-2017

Herwig

28-6-2017

Van Haperen

28-6-2017

Van Haperen

28-6-2017

Van Haperen

6-9-2017

Corbijn

6-9-2017

Van Haperen
Van Haperen

6-9-2017
6-9-2017

Volgende vergadering: 6 september 2017, 20.00 uur in de Klimop.

28-6-2017

Voortgang uitwerking Toekomstvisie Koudekerke-Dishoek
De Toekomstvisie is een resultaat van de samenwerking tussen de Dorpsraad
Koudekerke (DK) en Ondernemersvereniging Koudekerke (OVK). De visie is
neergelegd in een document dat in november 2016 is gepresenteerd. Hoofdstuk 4
geeft een samenvatting en zestien aandachtspunten. Het is onmogelijk om alle
punten direct concreet uit te werken. Het verdient aanbeveling om de aandacht te
richten op enkele speerpunten om daarmee concrete resultaten te bereiken. In
verband daarmee zijn al spontaan enkele groepen ontstaan die aan verschillende
punten werken. Binnen de DK heeft op 23 februari 2017 overleg plaatsgevonden
door een delegatie van de DK over de wijze waarop een en ander zo goed mogelijk
gecoördineerd kan worden in samenwerking met de OVK. In aansluiting daarop
hebben de voorzitters van de DK en de OVK op 16 maart 2017 contact gehad over
de gezamenlijke aanpak. Dit heeft geleid tot deze notitie, die in de DK is besproken
op 22 maart 2017. De toen gemaakt afspraken zijn in deze notitie verwerkt.
De volgende werkwijze is afgesproken:
Er worden acht projectgroepen gevormd, die ieder met een aantal punten uit de
Toekomstvisie aan de slag gaan. Gedeeltelijk is dat een formaliseren van groepen
die al zijn ontstaan en gedeeltelijk zijn dat groepen die nog moeten worden
samengesteld. In de groepen nemen mensen zitting, die hun schouders willen zetten
onder het uitwerken van het betreffende thema. Het is niet noodzakelijk dat in elke
groep een vertegenwoordiger van hetzij de DK, hetzij de OVK zitting heeft, maar het
is wel belangrijk dat duidelijk is wat de taak is van de groep, wie zitting heeft in de
groep en wie en op welke wijze periodiek rapporteert aan de DK en de OVK.
Het voorstel is om de volgende projectgroepen te vormen, dan wel te formaliseren:
1. Samenwerking organisaties en communicatie (punt 9 van de
Toekomstvisie)
2. Jeugd (punt 14 van de Toekomstvisie)
3. Duurzaam dorp (punt 16 van de Toekomstvisie)
4. Cultuur (punt 10 van de Toekomstvisie)
5. Wandelroutes (punten 2 en 4 van de Toekomstvisie)
6. Verkeer (punten 6 en 8 van de Toekomstvisie)
7. Dorpsplein (punt 7 van de Toekomstvisie)
8. Revitalisering Karreveld (punt 12 van de Toekomstvisie)
Over de bemensing is het volgende afgesproken:
1. Sandra van der Linden (Stichting Welzijn Veere SWV) heeft een gesprek over
dit onderwerp belegd en zal op korte termijn met een voorstel komen voor een
trekker en de verdere bemensing van deze groep.
2. Hoewel er in de personele sfeer overlap is met projectgroep 1, is het om
inhoudelijke redenen gewenst deze apart te houden. Olaf Kaashoek (DK) en
Johan Katerberg (DK) worden gevraagd het initiatief te nemen voor deze
groep.
3. Deze groep is al aan de slag, waar onder andere John van Wallenburg
(MaGRID), Sjoerd Ypma, André Jasperse (OVK) bij zijn betrokken. John van
Wallenburg wordt gevraagd voorlopig als trekker van deze groep op te treden.

4. Jan van Roosendaal heeft zich eerder bereid verklaart als trekker voor deze
groep op te treden. Hij heeft ook ideeën voor de verdere bemensing van deze
groep. Hij wordt gevraagd dit project en de bemensing verder uit te werken.
5. Dit project is in handen van de Werkgroep Historisch DNA Koudekerke (Karel
Noorlander, Ineke Herbers, Hans Sakkers en Sjoerd de Nooijer). Een eerste
stap is de verlenging van de bunkerroute (Hans Sakkers, Rob Herbers, Henk
Kloosterman)
6. Deze groep bestaat uit Dorine Noorlander (DK), Olaf Kaashoek (DK), Anton
van Haperen (DK). De laatste treedt voorlopig als trekker op.
7. Sjoerd de Nooijer en Wilma de Groot (OVK) zullen benaderd worden met de
vraag of zijn kans zien initiatieven voor deze groep te nemen.
8. Deze projectgroep in handen van de OVK. Voorzitter Rien Oostdijk wordt
gevraagd voorlopig als trekker te fungeren.
Hierboven worden mensen genoemd die zich al hebben opgegeven, maar ook
mensen die benaderd zijn of nog benaderd moeten worden. Het is zaak de
samenstelling zo snel mogelijk rond te hebben. Het verzoek is aan zowel de
bestuursleden van de DK als van de OVK om de personen te benaderen.
Zodra de bezetting van elke groep rond is, stelt de groep vóór medio april 2017 een
kort document op ten behoeve van de DK en de OVK, waarin is opgenomen:
- Hoe de groep het doel van de groep formuleert
- Welke personen van de groep deel uitmaken
- Wie de woordvoerder van de groep is met e-mailadres en telefoonnummer.
De groepen bepalen zelf hun werkwijze en frequentie van bijeenkomen.
Iedere groep geeft per kwartaal, voor het eerst voor 1 juli 2017, een kort bericht
zowel aan de OVK (Rien Oostdijk info@recreo.nl) als aan de DK (Guido Herwig
guido.herwig@gmail.com) over de voortgang en de eventuele tussentijdse
conclusies. Deze berichten worden verspreid naar de genodigden voor de
vergaderingen van de OVK en de DK. Uiteraard heeft de woordvoerder van elke
groep de mogelijkheid om bij de vergaderingen een toelichting te geven op de
activiteiten.

