STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 29 januari 2015
Tijd:
Locatie:

20.00 uur
Kleine zaal Couburg, Koudekerke

Aanwezige leden dorpsraad:
Dorine Noorlander, Lidy Weststrate, Jaap Duininck, Anton van Haperen (secretaris),
John Muller, Rob Herbers, Jan van Roosendaal (voorzitter), Hans Sakkers.
Aanwezige niet-leden:
2 bewoners van de Duinstraat (belangstellenden), Marina Dierks (ANBO/Welzijn
Veere), Ineke Herbers (belangstellende), Marja Osté (gemeenteraad, VVD), Sylvia
Sparreboom (gemeenteraad, DTV), Jan van Beers (belangstellende), Iman Izeboud
(belangstellende), Sander Jacobse (gemeenteraad, SGP/CU), Olaf Kaashoek
(belangstellende), H. Kloosterman (belangstellende), Kees Vader (EMTE
Koudekerke), Pieter Wisse (gemeenteraad, CDA).
Afwezig met kennisgeving: Anneke Wolf (WMO Adviesraad Veere), Maarten
Bosselaar (dorpsvereniging), Alex Brunke (kernambtenaar, gemeente Veere), Peter
Holtring (gemeenteraad, PvdA), Rene Molenaar (kernwethouder),

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
In de sfeer van de mededelingen maakt de voorzitter melding van de start van de
werkzaamheden ten behoeve van het recreatiepark Zeeduin. Er zijn in de afgelopen weken
in totaal circa 60 bomen gerooid. De landschappelijke consequenties hiervan zijn aanzienlijk:
er is sprake van een kaalslag bij Dishoek.

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen van de vergadering van 24 november 2014
De notulen worden vastgesteld met wijzigingen op de volgende punten.
- Onder punt 8 luiden de tweede en derde zin als volgt: ‘Zij had tot voor kort de functie
van straathoekwerker in de gemeente Veere. Sinds een aantal maanden heeft zij de
functie van welzijnswerker en is als zodanig contactpersoon voor de kernen
Koudekerke, Biggekerke en Zouteland. Het straathoekwerk is haar specialisatie en dit
werk blijft zij doen in de gehele gemeente.’
- Onder punt 8 moet na de vierde zin het volgende worden ingevoegd: ‘Daarbij moeten
ook de scholen worden betrokken’
- Onder punt 9 moet derde zin als volgt worden gelezen: ‘De feitelijke verkiezingen
worden alleen gehouden als er meer kandidaten zijn dan beschikbare zetels (11)’.
- Onder punt 9 moeten aan de laatste zin ook de namen van Jan van Roosendaal en
Anton van Haperen worden toegevoegd.
Van de actielijst zijn de volgende punten afgehandeld: 1, 2, 3, 6, 7, 8 en 10. De punten 4, 5
en 9 blijven staan. Afgesproken wordt dat de secretaris bij de gemeente nagaat hoe het staat
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met actiepunt 4 (uitzoeken riolering Middelburgsestraat ter hoogte van het benzinestation) en
aandringt op een spoedige afwerking van deze actie (actie Anton van Haperen)

4. Ingekomen en uitgegane post
De lijst van ingekomen en uitgegane post wordt doorgenomen. Dit geeft aanleiding tot de
volgende opmerkingen en actiepunten
De mail van Piet Stroo over paardenpoep op de fietspaden zal worden doorgestuurd naar de
gemeente met het verzoek om handhavend op te treden (actie Anton van Haperen)
De mail van Cees Sanderse wordt - op verzoek van de afzender - aangehouden, in
afwachting van bilateraal contact tussen hem en de wethouder.
De mail van Stijn van Kervinck over veranderingen in de dienstregeling van buslijn 52 en 53
wordt voor kennisgeving aangenomen. Voor zover nu kan worden overzien zal Koudekerke
ook met de nieuwe dienstregeling voorzien zijn van goede busverbindingen met Middelburg,
Vlissingen en de dorpen in de omgeving.
Een bewoonster van de Duinstraat licht haar per mail geuite wens toe om te komen tot
bushokjes bij de halte van buslijn 53 op de Duinstraat. Het gaat hier om een tochtige plek,
waar wachtende buspassagiers beschutting verdienen, net als het geval is op de Beatrixlaan
en de Middelburgsestraat. Afgesproken wordt dat de secretaris zal nagaan bij de
contactambtenaren van de gemeente hoe deze problematiek het best kan worden
aangekaart. Hij zal vervolgens tot actie overgaan (actie Anton van Haperen).
Waar het gaat om de ‘Aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten’ zal de secretaris samen met
andere (voormalige) dorpsraadsleden (Hans Sakkers, Henk Kloosterman, Karel Noorlander)
een aanmelding voorzorgen (actie Anton van Haperen).

5. Mondeling verslag
Koudekerke is/wordt samen met Domburg aangewezen als pilot om het voorgenomen beleid
van gemeente Veere uit te werken voor de toekomst van begraafplaatsen. Een van de opties
is daarbij het ophogen van de begraafplaats. Rob Herbers, Henk Kloosterman, Hans
Sakkers en Anton van Haperen hebben hiertoe op 5 januari j.l. een oriënterend gesprek
gehad met gemeenteambtenaar Freek Wisse. Daarbij zijn de verschillende mogelijkheden
verkend (niet alleen ophogen, maar ook uitbreiden; bouw van een urnenmuur etc.). Het gaat
hier om een gevoelig onderwerp, waarbij bredere communicatie met het dorp gewenst is. Het
is wenselijk dat de verschillende opties daarbij uitgewerkt gepresenteerd worden. Het is de
bedoeling dat ‘de werkgroep’ nog een of enkele keren bijeen komt alvorens zo’n
informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd. Waarschijnlijk gaat ‘de werkgroep’ ook nog
een keer kijken op de opgehoogde begraafplaats van Krabbendijke.
In de discussie ontstaat onduidelijkheid over de inhoud van het agendapunt
‘begraafplaatsen’ op de gemeenteraad van 29 februari 2015. Gaat het hier om het
formaliseren van Koudekerke en Domburg als pilots (zie vorige alinea) of gaan er al
definitieve besluiten over de inhoud van het nieuwe beleid genomen worden. Waarschijnlijk
gaat het om het eerste. De secretaris zal een en ander echter nog een keer checken en zo
nodig actie ondernemen. Voor het overige wordt besloten om het gesprek met de gemeente
voort te zetten. Daarbij is het wel gewenst duidelijkheid te scheppen over de te hanteren
termijnen en de rol van de dorpsraad in de besluitvorming (Actie Anton van Haperen).

6. Lopende zaken
o Parkje Kerkhoflaan
Binnenkort zal de gemeente het definitieve pad op de grens van de speeltuin en het oude
kerkhof worden aangelegd en zal de meidoornhaag worden ingeplant. Over het herstel
van het knekelhuisje en de gescheurde en verzakte grafstenen valt niets nieuws te
melden.
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Gertjan van der Hoeven heeft in het kader van zijn opleiding een ontwerp gemaakt voor
een kunstwerk in het parkje langs de Kerkhoflaan. Hij licht dit ontwerp toe met behulp van
een powerpointpresentatie. De titel van het kunstwerk luidt ‘poort naar de hemel’. Het
betreft een boog van circa 7 meter hoog, die geplaatst moet worden op een terp van 1,5
meter. De doorsnede van de berg is ongeveer 16 meter en wordt omgeven door 7 bomen.
Aan de boog zijn 7 bollen bevestigd, ieder met een doorsnede van circa 1,25 meter. Deze
bollen bestaan uit epoxy met een polyester afwerking. Zij zijn ingelegd met een mozaïek.
In het ontwerp is ook sprake van kunstlicht. Het gaat hier om een initiatief van Gertjan van
der Hoeven, waarbij de dorpsraad tot nu toe geen rol heeft gespeeld. Gertjan van der
Hoeven heeft wel een globaal idee van de kosten, maar wil zich hierover nu nog niet
uitspreken. Voor financiering kan, behalve aan een gemeentelijke bijdrage gedacht
worden aan sponsoring. In de gedachtewisseling na de presentatie blijkt dat de meningen
over het ontwerp verschillen. Sommigen vinden het een passend ontwerp, anderen
vragen zich af of het qua schaal wel past in de omgeving van het parkje. Ook wordt de
vraag gesteld of ook niet andere kunstenaars gevraagd moet worden naar ideeën over
een kunstwerk op die plek. Desgevraagd verklaart de meerderheid van de dorpsraad zich
accoord met het idee om dit ontwerp ter consultatie voor te leggen aan de
dorpsbewoners. Dit zou bijvoorbeeld kunnen tijdens of aansluitend op de voorgenomen
feestelijke opening van het parkje komend voorjaar. Het moet daarbij wel nadrukkelijk
worden gepresenteerd als een initiatief van een dorpsbewoner en niet van de dorpsraad.

o Dorpsvisie
Jan van Roosendaal doet kort verslag van de ontwikkelingen in de afgelopen maanden.
Medio december is een avond georganiseerd voor de besturen van de op het dorp actieve
verenigingen. Na deze bijeenkomst is een Voorlopige Stuurgroep geformeerd, waarvan
Jan van Roosendaal en Wilma de Groot (Ondernemersvereniging) voorlopig als voorzitter
optreden. Deze voorlopige stuurgroep organiseert op 10 maart het themagedeelte van
jaarvergadering van de dorpsraad onder de noemer ‘de toekomst van Koudekerke’.
Vervolgens moeten er werkgroepjes aan de slag om verschillende thema’s uit te werken.
De resultaten hiervan vormen dan de basis van de dorpsvisie. Naar aanleiding van dit
verslag wordt opgemerkt dat de dorpsvisie niet alleen over ruimte en stenen moet gan,
maar dat ook het sociale domein en de economie aan de orde moeten komen. Een
tweede opmerking is dat het draagvlak en de inbreng van het dorp minstens even
belangrijk is als de inhoud van de visie.

7. Stand van zaken kandidaatstelling dorpsraad Koudekerke
Aan het begin van de vergadering hadden zich 3 mensen aangemeld als kandidaat. Tijdens
de vergadering zijn nog enkele kandidaatstellingen ontvangen. De verwachting is echter dat
er niet meer dan 11 mensen zich zullen aanmelden. Dat betekent dat er geen verkiezingen
zullen volgen. Lidy Weststrate en John Muller laten weten dat zij zich niet kandidaat zullen
stellen. In het geval van Lidy heeft dit ermee te maken dat zij al minstens drie perioden deel
uitmaakt van de dorpsraad.

8. Jaarvergadering 2014.
Ter vergadering worden afspraken gemaakt over het opstellen van het Jaarverslag 2014
(actie: Anton van Haperen) en het financieel jaarverslag (actie: Rob Herbers). Als
kascommissie zullen optreden Dorine Noorlander en Jaap Duininck.

9. Bestemming Leefbaarheidsbijdrage 2015
De dorpsraad besluit om de gemeente voor te stellen de Bijdrage Leefbaarheid 2015 te
besteden aan een infopaneel (inclusief QR-code en app) nabij de John O. Forfarstraat in
Dishoek over de oorlogshandelingen in Dishoek. Het voorstel zal zo worden geformuleerd
dat een eventueel overschot van de bijdrage besteed kan worden aan het parkje Kerkhoflaan
(actie Anton van Haperen).
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10. Opmerkingen dorpsbewoners en rondvraag
De volgende punten worden aan de orde gesteld:
- Grond weghalen van de bunker bij de begraafplaats kan misschien ook gebeuren door
boeren en/of houders minicamping. Dit is inderdaad een zinvolle gedachte. Het punt wordt
tot nader orde aangehouden.
- Hoe staat het met het beleid op het gebied van de speeltoestellen. Er zijn allerlei
voorzieningen verdwenen om onduidelijke redenen. De secretaris vraagt dit na (actie
Anton van Haperen).
- De secretaris wordt eraan herinnerd dat er nog een brief geschreven moet worden naar
de dorpsvereniging over een bijdrage aan het parkje (actie Anton van Haperen).

doorlopend overzicht van actiepunten
nr

datum

actie

wie

wanneer

1
2

24-11-14
24-11/14

Uitzoeken situatie riolering Middelburgse straat thv. benzinestation
Faciliteren inbreng jongeren in dorpsplan Koudekerke

Brunke
van der Linde
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24-11-14

Plan bunker bij tennisbaan

4
5
6
7
8
9
10
11
12

29-1-2015
29-1-2015
29-1-2015
29-1-2015
29-1-2015
29-1-2015
29-1-2015
29-1-2015
29-1-2015

Reminder actie 1
Aankaarten bushokje Middelburgse straat
Voorstel aanmoedigingsprijs Oorlogsmonument
Duidelijkheid over pilot begraafplaatsen
Opstellen Jaarverslag
Opstellen Financieel Jaarverslag etc.
Voorstel Leefbaarheidsbijdrage
Navragen voortgang speeltoestellen bij gemeente
Brief aan Dorpsvereniging

Sakkers/v.
Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Herbers
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen

<15 dec, 2014
Eerste kwartaal
2015
< 29 jan. 2015
<1 mrt. 2015
<1 mrt. 2015
< 15 mrt. 2015
< 1 mrt. 2015
< 15 mrt. 2015
< 15 mrt. 2015
< 1 mrt. 2015
< 1 mrt. 2015
< 1 mrt. 2015

Volgende vergadering: maandag 23 maart 2015, 20.00 uur
kleine zaal van de Couburg.
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