STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 2 september 2015
Tijd:
Locatie:

20.00 uur
Klimop, Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad:
Dorine Noorlander, Jan van Beers, Jaap Duininck, Anton van Haperen (secretaris),
Rob Herbers, Jan van Roosendaal (voorzitter), Hans Sakkers.
Aanwezige niet-leden:
Marina Dierks (ANBO/Welzijn Veere), Ineke Herbers (belangstellende), Sandra van
der Linde (WelzijnVeere), Lidy Weststrate (Welzijn Veere), Iman Izeboud
(belangstellende), Henk Kloosterman (belangstellende), Koos, Louwerse (Ligtermoet
& Partners), Rene Molenaar (kernwethouder), Pieter Wisse (gemeenteraad, CDA).
Afwezig met kennisgeving: Sylvia Sparreboom (gemeenteraad, DTV), Anneke Wolf
(WMO Adviesraad Veere), Wim Bartels (gemeenteraad, DTV), Maarten Bosselaar
(Dorpsvereniging), Alex Brunke (gemeente Veere), Peter Holtring (gemeenteraad,
PvdA), Olaf Kaashoek (belangstellende),

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het is de eerste keer dat de
dorpsraad vergadert op de nieuwe vergaderlocatie in de Klimop.

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
De voorzitter het Koos Louwerse welkom. Hij is in opdracht van de gemeente bezig met het
opstellen van een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Hij licht de procedure
voor het tot stand komen van dit plan toe en is vanavond bij de dorpsraad om te horen welke
knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer in Koudekerke spelen. Hij gaat deze
vastleggen in een notitie, die als bijlage bij het GVVP zal worden gevoegd. In het GVVP komt
ook een lijstje met knelpunten, die aangepakt moeten gaan worden. Dit lijstje heeft een
voortschrijdend karakter (ieder jaar worden opgeloste knelpunten afgevoerd en nieuwe
knelpunten opgenomen). De vaststelling van het GVVP kent een inspraakfase en de
dorpsraad heeft dan nog de mogelijkheid te reageren.
Koos Louwerse geeft aan dat de uitvoeringsparagraaf van het GVVP primair zal gaan over
de wegen, die in beheer zijn van de gemeente (dus de wegen binnen de bebouwde kom).
Knelpunten op waterschapswegen en provinciale wegen zullen wel in het GVVP worden
geïnventariseerd, maar bij het oplossen van knelpunten hebben waterschap en provincie het
voortouw. De gemeente kan (en wil) daarbij wel een stimulerende rol vervullen. Het GVVP
heeft in deze ook een functie. Na discussie pleit de voorzitter ervoor de problemen op het
gebied van verkeer en vervoer in hun samenhang te bezien. Burgers –namens wie onze
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dorpsraad spreekt- willen veilige wegen en fietspaden en hebben geen boodschap aan de
soms onduidelijke rolverdeling tussen gemeente, waterschap en provincie.
Om tot een soepele behandeling van dit agendapunt te komen heeft de voorzitter al een
overzicht gemaakt van de knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer, die de
afgelopen tijd in de dorpsraad en de stuurgroep dorpsvisie zijn langs gekomen. De vraag is
nu wat moet worden toegevoegd en/of anders verwoordt. De volgende punten worden
genoemd:
- Geluidshinder van snel optrekkende motoren op de rondweg
- Op potentiele calamiteitenlocaties parkeren in de wegrijrichting
- Recreatief parkeren in het dorp, met name van auto’s met fietsenrekken
- Fietspad Dishoek-Zoutelande, waar op meerdere plaatsen vermenging optreedt van
verschillende typen gebruik (toeristisch fietsen, ebikes, racefietsen, wandelaars al
dan niet met bolderkarren etc.), terwijl het fietspad soms smal en onoverzichtelijk is.
Afgesproken wordt dat Koos Louwerse de in de notitie en de ter vergadering genoemde
punten op termijn van 1-2 weken samenvat in een notitie. Deze zal nog een keer aan de
voorzitter ter correctie en aanvulling worden voorgelegd, waarna hij bij de opstelling van het
GVVP als bouwsteen kan gaan fungeren.

4. Lopende zaken
1. Parkje Kerkhoflaan
De zoektocht naar financiering voor fase 2 (opknappen grafkelder en grafstenen) gaat
voort. Daarbij is er hulp van de kant van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), die
ook een rol heeft gespeeld bij het ontwerp voor de nieuwe padenstructuur. Er is goede
hoop dat in de volgende vergadering meer zicht kan worden geboden op de
mogelijkheden.
Een punt van gesprek nu is de plaatsing van één of meer kunstwerken in het parkje.
Eerder is een kunstwerk afgewezen omdat dit vanwege zijn omvang niet past in de
schaal van het parkje. Toch ligt er nog steeds de wens om hier een of meerdere
kunstwerken te plaatsen. Daarvoor doen zich te volgende mogelijkheden voor:
- Een fotozuil, met de mogelijkheid van wisselexposities van een aantal foto’s.
- Een of meer beelden van Anneke de Witte, een oorspronkelijk uit Koudekerke
afkomstige kunstenares. Twee van haar beelden uit de ‘eilandenreeks’ zijn
beschikbaar. Daarnaast zou mogelijk ook een beeld uit de ‘valkenreeks’ in
aanmerking komen (voor afbeeldingen zie:

http://www.annekedewitte.nl/nl/p50c1c56380b08/insight-forgottenislands-lostislands.html en http://www.annekedewitte.nl/nl/p50c1e48266346/yarak.html )
Voor de fotozuil ligt er een offerte en de prijs van de beelden uit de eilandreeks is globaal
bekend. Dat geldt niet voor de beelden uit de valkenreeks. Samen met de plaatsing kost
de combinatie van een fotozuil en enkele beelden een bedrag in de orde van 5-6000
euro. Na discussie concludeert de dorpsraad dat vanwege de beperkte financiële
middelen de realisatie van fase 2 van het herstelplan (opknappen grafkelder en graven)
prioriteit heeft boven de kunstwerken. De plaatsing van een of meer kunstwerken is
daarmee echter niet uit beeld. Het gaat erom hiervoor financiering te vinden.
Kernwethouder Molenaar geeft aan dat er wellicht mogelijkheden zijn bij de gemeente
om bij te dragen aan kunstwerken. Hij beveelt aan hierover contact op te nemen met de
heer Ard-Jan Francke (actie Anton van Haperen). Een en ander zal verder worden
uitgezocht en komt terug in de volgende vergadering.
2. Dorpsvisie
De voorzitter geeft een overzicht van de stand van zaken. Op 30 september is er een
bijeenkomst van alle werkgroepsleden en andere betrokkenen. De discussiepunten en
dilemma’s zullen dan besproken worden. Dit moet resulteren in een eerste concept van
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een integrale visie. Deze zal in november op een dorpsavond in discussie worden
gebracht. Geconstateerd wordt dat de eerder hiervoor geprikte datum (4 november) niet
geschikt is, omdat er dan ook een avond is van Welzijn Veere. Er zal dus een nieuwe
datum worden gezocht (actie Anton van Haperen/Jan van Roosendaal).
Sandra van der Linde vraagt welke acties er nog van haar verwacht worden met
betrekking tot jongeren. Afgesproken wordt dat Sandra hierover kontakt legt met Olaf
Kaashoek. Anton van Haperen zorgt dat zij elkaars emailadres krijgen (actie Anton van
Haperen)
3. Middelburgsestraat
Er is nog steeds wateroverlast, ook bij minder extreme neerslag. Er is een mogelijke
oorzaak gevonden, maar de uitslag van de bevindingen zijn nog niet definitief.
4. Der Boede
De dorpsraad is uitgenodigd voor een bijeenkomst over het voorontwerpbestemmingsplan Der Boede. Deze vindt plaats op 10 sept. a.s. Afgesproken wordt dat
Jaap Duininck, Dorine Noorlander en Anton van Haperen hier heen gaan. Mogelijk heeft
ook Margriet de Vries belangstelling (Anton van Haperen gaat dit na). Jan van Beers
ontvangt graag de stukken van het voorontwerp.

5. Uitbreiding en/of ophoging begraafplaats
In de afgelopen maanden is een werkgroep van de dorpsraad met de gemeente in gesprek
geweest over uitbreiding en/of ophoging van de begraafplaats in Koudekerke. Samen met
Domburg is het dorp een pilot in de gemeente Veere. In de gevoerde gesprekken zijn enkele
scenario’s opgesteld, die op 3 sept. 2015 op een dorpsavond gepresenteerd gaan worden.
De avond zal worden voorgezeten door kernwethouder Molenaar. Een inhoudelijke
presentatie zal worden gegeven door ambtenaar Ad van der Pas. De dorpsraad wacht de
resultaten van deze bijeenkomst af en heeft tot nu toe geen standpunt ingenomen over deze
problematiek.

6. Notulen van de vergadering van 18 mei 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen maakt de
secretaris melding van een mailtje van Riaan Rijken over de afsluiting van de
Middelburgsestraat. Hij wijst erop dat dit problemen gaat opleveren voor het bedienend
verkeer naar en van diverse bedrijven in de dorpskern. De secretaris zal contact met hem
opnemen. Het gaat uiteraard alleen om het doorgaande zwaar verkeer (actie Anton van
Haperen).
De actiepunten 1, 2, 3, 4, 10, 12 en 17 blijven staan. De overige actiepunten kunnen worden
geschrapt. Naar aanleiding van de actiepunten meldt kernwethouder Molenaar dat hij heeft
contact heeft gehad met de apotheker over het innemen van oude medicijnen. Dit punt lijkt
daarmee opgelost. Meerdere aanwezigen melden echter dat medicijnafval door de apotheek
nog steeds niet wordt ingenomen. De kernwethouder zal daarom nogmaals contact zoeken
met de apotheek (actie wethouder Molenaar).
Waar het gaat om de speeltoestellen meldt de secretaris dat er een gesprek/bezoek is
geweest van gemeenteambtenaar Jasper van den Berg met enkele dorpsbewoners over
speeltoestellen. Daarbij zijn enkele wensen geuit over de (ver)plaatsing van toestellen. De
vraag is of dit verder uitgevoerd kan worden of dat de dorpsraad dit onderwerp eerst nog op
de agenda wil hebben. Geconcludeerd wordt dat dit laatste niet meer nodig is. De secretaris
zal dit doorgeven naar de gemeente (actie Anton van Haperen)

7. Ingekomen en uitgegane post
De lijst van ingekomen en uitgegane post wordt doorgenomen. Daarbij wordt afgesproken
dat voor de volgende keer de mogelijkheid van een ‘BuurtWhatsApp’ worden geagendeerd.
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De secretaris zal het hierover ontvangen mailtje doorsturen naar Sandra van der Linden
(actie Anton van Haperen).

8. Mondeling verslag en terugblik
Geen opmerkingen

9. Vertegenwoordiging dorpsraad in Welzijn Koudekerke
De bij de vergaderstukken gevoegde notitie is gedateerd en inmiddels achterhaald. Sandra
van der Linde deelt een geactualiseerde notitie uit. Deze behoeft verder geen bespreking.

10. Opmerkingen dorpsbewoners en rondvraag
De volgende punten werden aan de orde gesteld:
- In en rond het dorp wordt van tijd tot tijd gevlogen met drones. Welke regels gelden
hiervoor en waar kan overlast worden gemeld? Dit is niet helemaal duidelijk. De
gemeente is op dit moment doende zich hierin te verdiepen. Afgesproken wordt de
uitkomst hiervan af te wachten en later hierop terug te komen.
- Het blijkt onduidelijk waar de grens ligt van de Klaassesweg en de Zwaanweg. De
bebording en de topografische kaart spreken elkaar op dit punt tegen. Wethouder
Molenaar neemt deze vraag mee naar het gemeentehuis (actie wethouder
Molenaar).

doorlopend overzicht van actiepunten
nr

datum

1

24-11-2014

Faciliteren inbreng jongeren in dorpsplan Koudekerke

actie

2

24-11-2014

Plan bunker bij tennisbaan

3
4
5

29-1-2015
23-3-2015
18-5-2015

Voortgang bushokje Middelburgse straat in de gaten houden
Nagaan mogelijkheden fotoframe(s) voor parkje
Voorstel besteding aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten

6

18-5-2015

Bezien mogelijkheid ‘ombouw’ grafkelder parkje

7
8
9
10

18-5-2015
18-5-2015
2-9-2015
2-9-2015

Screening waterafvoer Middelburgse straat
Contact met apotheker inname oudere medicijnen
Contact met de gemeente over kunstwerken
Nieuwe datum prikken voor dorpsavond Dorpsvisie

11

2-9-2015

12
13
14
15

2-9-2015
2-9-2015
2-9-2015
2-9-2015

16

2-9-2015

Emailadressen uitwisselen Olaf Kaashoek en Sandra van der
Linde
Benaderen Margriet de Vries over Der Boede
Contact met Riaan Rijken over Middelburgsestraat
Contact met gemeente over speeltoestellen
Doorsturen mailtje BuurtWhatsApp naar Sandra van der
Linde
Nagaan grens Zwaanweg/Klaassesweg

wie

wanneer

van der Linde

Eerste kwartaal
2015
< 29 jan. 2015

Sakkers/v.
Haperen
Alex Brunke
Van Roosendaal
Kloosterman /
Sakkers / v.
Haperen
Sakkers / v.
Haperen
Alex Brunke
Molenaar
Van Haperen
Van
Roosendaal/Van
Haperen
Van Haperen

< sept. 2015
< mei 2015
30 juni 2015

< 30 juni 2015
< 1 sep 2015
20 juni 2015
21 okt. 2015
21 okt. 2015

21 okt. 2015

Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen

21 okt. 2015
21 okt. 2015
21 okt. 2015
21 okt. 2015

Molenaar

21 okt. 2015

Volgende vergadering: woensdag 21 oktober 2015, 20.00 uur in de Klimop
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