STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 30 september 2013
Tijd
:
20.00 uur
Locatie
:
De Couburg, kleine zaal, Koudekerke
Voorzitter
:
Dorine Noorlander
Notulisten
:
Margriet Ypma-de Vries, Wilma Duininck
Aanwezige leden:
Dorine Noorlander (voorzitter), Henk Kloosterman (vice-voorzitter), John Muller,
Wilma Duininck (secr.), Lidy Weststrate, Anton van Haperen, Margriet Ypma-de Vries,
Jan van Roosendaal.
Aanwezige niet-leden:
dhr.C.Maas (kernwethouder), mevr. Anneke Wolf (WMO), Maarten Bosselaar
(Dorpsvereniging), mevr. Angelina de Witte (bewoner), dhr. Ies Bijleveld (bewoner),
mevr. Sleutel-de Wit (bewoner), mevr. van Trierum (bewoner), dhr. Waldo Geldof
(gem. Veere), dhr. Leen Meijers (CDA), dhr. Piet Leenheer (bewoner), dhr. Jan van
Beers (bewoner), dhr. en mevr. Slappendel (bewoners), dhr. Hans Smit (bewoner),
dhr. Sander Jacobse (SGP/CU), dhr. Hans Sakkers (bewoner).
Afwezig met kennisgeving: Rob Herbers, Karel Noorlander, Rombout van Doorn,
dhr. Bartels (DTV), Iman Izeboud, Ineke Herbers (Belangstellende Dishoekcomité),
dhr. Stevense (CDA), dhr. Lokker (Politie Veere).

AGENDA.
1.Opening, welkom en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda en notulist
De agenda wordt vastgesteld met een wijziging: een drietal punten wordt naar voren gehaald nl.
de problemen in de woningen aan de Middelburgsestr., de naambordjes voor de graven en de
plannen parkje Kerkhofklaan.
Notulist: Margriet Ypma-de Vries, Wilma Duininck.
3. Vaststellen notulen en actielijst
Notulen van 19 augustus 2013 worden vastgesteld zonder wijziging met dank aan de notulisten.
4. Ingekomen stukken lijst
Wilma heeft inhoudelijk belangrijke mails naar alle bestuursleden opgestuurd. Er komt
nagenoeg geen post meer aan op het postadres. Een korte lijst van ingekomen post en mail
is geprint voor alle leden.

5. Uitgegane stukken lijst
Er zijn geen brieven uitgegaan in de afgelopen periode.
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Bespreekpunten.
6. Project parkje Kerkhoflaan.
Anton legt kort uit dat de dorpsraad bezig is met een facelift voor het parkje en de speeltuin
ernaast. Er is contact met SZL , een eerste ontwerp is gemaakt. Een nieuw aspect: problemen
met parkeren in de naastgelegen Dahliastraat en de Welle. Met Freek Wisse (gem. Veere)
opnieuw situatie bekijken. Meer definitieve schets komt terug in DR. De aanwonenden moeten
ook geïnformeerd worden. John: een aantal fondsen is in beeld o.a. de Rabobank.
7. Planning evaluatie Middelburgsestraat/Duinstraat.
Met algemene stemmen wordt het voorstel om de evaluatie uit te stellen, aangenomen. Reden:
de inhaalstroken op de rondweg worden nu nog maar aangelegd (effect nog niet duidelijk) én de
ontstane problemen in de woningen aan de straat.

8. Schade aan en overlast in woningen aan Middelburgsestraat.
Tijdens vorige vergadering naar voren gebracht door twee bewoners. Alle problemen
inmiddels in kaart gebracht. Dhr. Bijleveld en mevr. de Witte zijn alle huisnrs. langs geweest,
van de rotonde tot de Beatrixlaan. Het gaat om rioolstank (binnen/buiten), wateroverlast (in
huis en/of tuin) en scheuren (binnen/buiten) in de muren. Zelfs dubbelglas is gesprongen.
De bewoners zal worden gevraagd nog eens de beschrijving van hun problemen te
bevestigen alvorens de definitieve lijst naar de gemeente te sturen. De gemeente heeft
voorgesteld haar aansprakelijk te stellen. Waldo Geldof: situatie is gecompliceerd. Delta is nl.
bezig geweest (in opdracht van de gemeente) ivm de herinrichting, maar ook voor de
sanering van de gasleiding. Delta heeft al op zelfde wijze gereageerd als de gemeente vwb
aansprakelijkheid.
Jan: aansprakelijkheid is één ding, voor gedupeerden is vooral het vinden van de oorzaak en
de oplossing van de problemen van belang.
Dorine: hoe dan ook, voorkom in elk geval symptoombestrijding! Dhr. Smit: het Waterschap
heeft zo’n 2 jaar voor de herinrichting werk verricht bij de tankgracht (ivm een aansluiting van
een greppel die achterlangs bedrijf van fa. Kesteloo loopt.)
Binnen 2 a 3 weken overleg met Chris Maas en Waldo Geldof. Ze zien de lijst met punten
tegemoet. John noemt nog de aanleg/uitbreiding van Karreveld. Is daar een mogelijke
oorzaak? Henk: zorg voor breed overleg waaraan gemeente, Waterschap, Delta én een
bewoner deelnemen.
In de Duinstraat hebben 4 bewoners last van stank. Er is camera inspectie geweest van de
riolering. Dorine: andere problemen gerelateerd aan de weg (scheuren door trillingen) zijn al
vaak maar tevergeefs onder de aandacht van de gemeente gebracht. Hopelijk komt hier
sneller een reactie op, want rioolstank in huis is ongezond.
9. Dhr. Maas verzorgt een presentatie rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Mevr. Wolf rondt het geheel af met een korte uitleg over de WMO-adviesraad waarvan zij
deel uitmaakt. Dorine bedankt dhr. Maas en mw. Wolf voor de heldere uiteenzetting.
10. Naambordjes oorlogsgraven en verslag van bijgewoonde vergadering.
Op 5 november a.s. plaatsen schoolkinderen de bordjes bij de graven. Voor 90% zeker dat
de burgemeester aanwezig zal zijn en het eerste bordje zal plaatsen. Fa. Dominicus
(Westkapelle) vervaardigt bordjes.
Henk heeft de commissievergadering bijgewoond waarin het ophogen van begraafplaatsen
is besproken. De mail die de dorpsraad naar de fracties verzonden heeft mbt. dit onderwerp
heeft uitwerking gehad: er is een nieuw voorstel in de maak. Burgers krijgen inspraak, dan
voor de commissie en vervolgens naar de gemeenteraad. En: er zal niet één graf worden
geruimd.
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11. Website DR & website OVK.
OVK krijgt een nieuwe website voor alle (+/- 70) ondernemers in het dorp. Voorgesteld wordt
een link op deze website te zetten die de bezoekers naar de site van de DR leidt. Dit idee
wordt positief ontvangen. Andersom zou het ook kunnen werken. De nieuwe secretaris zal
hieraan werken.
12. Wat verder ter tafel komt.
 Bereklauw rukt op rond het dorp. Is dit voor gemeente of Waterschap?
Anton: zorg voor een bericht naar het Waterschap. Actie: Wilma
 Weer een lege woning aan de Banckertstraat. Bewoners vrezen brandstichting,
krakers.
 Hertenkamp bij der Boede. Dhr. Baas (Veere) kan geen uitsluitsel geven. Dhr. Maas:
aspirant-koper zal het terrein invullen volgens oorspronkelijk plan (Bosch Slabbers).
John: we horen wel eens wat in de winkel. De aanwezigheid van de herten zou
volgens een Koninklijk Besluit zijn en ergens op schrift moeten staan. Dhr. Maas: in
’49 een eerste verzorgingstehuis SVRZ in der Boede. Anton gaat speurwerk doen,
Hans Sakkers zoekt in archieven SVRZ.
13. Rondvraag en sluiting.
 Dhr. Smit: er wordt nog altijd erg hard gereden in de Middelburgsestr. DR blijft aan de
bel trekken. Er is helaas slechts 1 matrixbord in gemeente. Werkt wel.
 Mevr. Sleutel: de voorrangssituatie op de kruisingen is voor velen onduidelijk. In
combinatie met hoge snelheden vaak gevaarlijke situatie. Overlast van honden-en
paardenpoep.
 Dhr. Bijleveld: veel fietsers gaan vanaf einde fietspad M’burgsestraat. (t.o
Black&White) de stoep op ipv over te steken. Fietsen daar dan hard over de stoep.
Fietsers ook tegen rijrichting op fietsstrook.
 Dhr. en mevr. Slappendel, Walestraat. Veel overlast van hondenpoep in plantsoen
naast huis: stank en vliegen. Reacties van eigenaren soms echt grof. Familie vraagt
gemeente om oplossing. Paadje weghalen = loop eruit. Oplossing? Dhr. Maas vraagt
mensen toch op verantwoordelijkheid te wijzen. Vaak gaat het werken.
 Jan v. Roosendaal: fietspad bij toeristenkerk behoort toe aan Waterschap, maar deze
doet niet het beheer. Nu uitzoeken wie beheer doet.
 John: als aan einde van fietspad hek geplaatst kan worden, wordt fietser gedwongen
over te steken en straat op te gaan. Voor hondenpoep bestaat een machine die
opruimt. Dhr. Maas: we rekenen hier op eigen verantwoordelijkheid van inwoners.

Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid
en inbreng en sluit de vergadering.

Volgende vergadering:
maandag 25 november 2013, 20 u.
kleine zaal van de Couburg.
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