STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 3 februari 2016
Tijd:
Locatie:

20.00 uur
Klimop, Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad:
D. Noorlander, J. van Beers, J. Duininck, A. van Haperen (secretaris), R. Herbers, J.
van Roosendaal (voorzitter), H. Sakkers
Aanwezige niet-leden:
I. Herbers (belangstellende), I. Steutel-de Wit (belangstellende), L.v. Trierum
(belangstellende), M. de Vries (belangstellende), W. Waters (Platform Dishoek), M.
Bosselaar (Dorpsvereniging), R. la Gasse (belangstellende), I. Izeboud
(belangstellende), G. Kampman (belangstellende), H. Kloosterman (belangstellende),
S. Kluijfhout (belangstellende), R. Molenaar (kernwethouder), L.Wisse
(belangstellende).
Afwezig met kennisgeving: E.Braat (Welzijn Veere), Marina Dierkx (belangstellende),
M. Osté (Gemeenteraad, VVD), Lidy Weststrate (belangstellende), Alex Brunke
(gemeente Veere), Peter Holtring (Gemeenteraad, PvdA).

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen vergadering 2 september 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen naar
aanleiding van de notulen. Vanwege het grote aantal agendapunten wordt de actielijst niet
expliciet besproken.
4. Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen en uitgegane stukken wordt toegelicht en doorgenomen. Dit geeft
verder geen aanleiding tot vragen en opmerkingen

5. Mondeling verslag en terugblik
Henk Kloosterman is aanwezig geweest bij de vergadering van de gemeenteraad eind
januari, waar het ophogen/uitbreiden van de begraafplaats en de beheerverordening Dishoek
op de agenda stonden. Hij miste daar een vertegenwoordiging van de dorpsraad. De
voorzitter geeft aan dat op beide punten schriftelijk naar de gemeenteraad en de
raadscommissie is gereageerd. Naar aanleiding hiervan hebben verschillende raadsleden
ook nog contact gehad met de secretaris voor een nadere toelichting. Kernwethouder
Molenaar geeft aan dat naar zijn indruk de raadsleden goed geïnformeerd waren over de
verschillende opinies in de dorpsraad. Geconcludeerd wordt dat het naar de toekomst toe
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gewenst is wat nadrukkelijker stil te staan bij de vraag of een persoonlijke aanwezigheid van
leden van de dorpsraad bij raads- en/of commissievergaderingen gewenst is.

6. Infrastructuur Dishoek
In en rond Dishoek spelen met betrekking tot infrastructuur twee problemen: (1) de
verkeerscirculatie in de kern Dishoek en (2) knelpunten op het gebied van de wandel- fietsen ruiterpaden aan de rand van de kern.
Ad 1. De verkeerscirculatie van Dishoek tijdens en na de realisatie van het park Zeeduin is
eerder onderwerp van gesprek van een werkgroep, waar het Platform Dishoek en de
dorpsraad in participeerden. De uitkomst van die gesprekken was echter onbevredigend.
Besloten wordt dat de dorpsraad opnieuw de gemeente zal benaderen voor een gesprek.
Jan van Roosendaal zal hierover contact zoeken met Geert Francke (actie Jan van
Roosendaal)
Ad 2. Het netwerk van wandel-, fiets en ruiterpaden direct rondom Deishoek is onduidelijk.
Verschillende soorten paden kruisen elkaar en gaan op bepaalde in elkaar over. Bovendien
hebben sommige paden achterstallig onderhoud of zijn te smal. Vooral in de zomer ontstaan
soms gevaarlijke situaties doordat verschillende conflicterende vormen van gebruik zich op
te smalle paden moeten afwikkelen. Het is voor burgers en de dorpsraad onduidelijk wie
hierop moet worden aangesproken: gemeente, waterschap, staatsbosbeheer of misschien
nog een andere instantie. Afgesproken wordt dat de dorpsraad hierover een brief zal
schrijven aan de gemeente (actie Anton van Haperen). Op advies van de kernwethouder
zal tevens contact gezocht worden met de Federatie Ondernemersverenigingen Veere
(secretaris Jerry Troy). De FOV kan wellicht een rol spelen bij het agenderen van deze
problematiek ten gemeentehuize en het vinden een budget om dit knelpunt aan te pakken
(actie Jan van Roosendaal)

7. Riolering Middelburgsestraat
De rioleringsproblematiek in de Middelburgsestraat blijft de gemoederen bezighouden, met
name de situatie ter hoogte van het benzinestation en de woning van de heer la Gasse.
Afgesproken dat de situatie ter plekke zal worden bekeken door de heer la Gasse, Waldo
Geldof (gemeente Veere) en Dorine Noorlander (actie Dorine Noorlander).

8. Matrixborden ter voorkoming van te hard rijden
De gemeente Veere, in de persoon van Fernando Hamelink, heeft de dorpsraad advies
gevraagd over de plaatsing van matrixborden gericht ter beperking van te hard rijden. De
volgende locaties worden genoemd. De secretaris zal deze door geven aan gemeente (actie
Anton van Haperen): Middelburgsestraat/Duinstraat, Vlissingsestraat/Beatrixlaan (60 km),
Kerkhoflaan, Kaapduinseweg (Dishoek) en Westerscheldelaan (Dishoek).

9. Lopende zaken
1. Parkje Kerkhoflaan
Begin januari is het valkenbeeld Yarak van Anneke de Witte enkele dagen tentoongesteld
geweest in het parkje aan de Kerkhoflaan. De vraag is nu of het in aanmerking komt om daar
definitief geplaatst te worden. Afgesproken wordt dat de voorzitter in de komende weken de
meningen van de verschillende dorpsraadleden zal peilen (actie Jan van Roosendaal)
2. Dorpsvisie
De dorpsavond van 2 maart is volop in voorbereiding. Er wordt ook een krant gedrukt, die
een overzicht geeft van de conclusies tot nu toe en de openstaande vragen. Het is de
bedoeling dat deze huis aan huis wordt verspreid. Dorine Noorlander en Hans Sakkers
melden zich aan om de krant mee te verspreiden. Zij zullen hiervoor tijdig een instructie
ontvangen.
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3. Der Boede
In januari zijn er twee informatieavonden gehouden over het ontwerp-bestemmingsplan Der
Boede, één in Domburg en één in Koudekerke. Met name de avond in Koudekerke was druk
bezocht en voorzag duidelijk in een behoefte. Inmiddels heeft de dorpsraad een zienswijze
over het ontwerp-bestemmingsplan ingebracht bij de gemeente. De behandeling in de
gemeenteraad is voorzien op 14 april 2016, voorafgaande daaraan zal het ontwerp
waarschijnlijk op 29 maart worden behandeld in de commissie RO. (NB: mogelijk wordt dit
nog 26 mei en 9 mei).

10. Jaarvergadering dorpsraad op 8 maart 2016
De agenda en het na-pauzeprogramma van de jaarvergadering wordt kort doorgenomen en
er worden afspraken gemaakt over de communicatie daarover (persbericht, uitnodiging naar
de gemeente etc.). Wethouder Molenaar zal aan de secretaris doorgeven of en hoe gebruik
gemaakt kan worden van het twitter-account van de gemeente (actie Molenaar)

11. Rondvraag
Hans Sakkers brengt de besteding van de Aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten ter
sprake. Het was de bedoeling dat deze ook (mede) aangewend zou worden voor het leggen
van een relatie tussen het herdenkingsmonumenten en de bunkerroute. Dit heeft tot nu toe
geen gestalte gekregen. Ook is wel gesproken over het weer zichtbaar maken van een deel
van de met grond toegedekte bunker achter de tennisbaan. Wellicht kan hiervoor ook een
beroep gedaan worden op een leefbaarheidsbijdrage van de gemeente. Afgesproken wordt
dat Hans Sakkers en Henk Kloosterman hiervoor een plan ontwikkelen. (actie Hans
Sakkers en Henk Kloosterman). Wethouder Molenaar zal nagaan wie bij de gemeente nu
aanspreekpunt is voor de Leefbaarheidsbijdrage (actie Molenaar)

doorlopend overzicht van actiepunten
nr

datum

actie

wie

wanneer

1

24-11-2014
29-1-2015
18-5-2015
18-5-2015

5
6
7

21-10-2015
15-12-2015
15-12-2015

Sakkers/Klooster
man
Brunke
Brunke
Molenaar/Weststr
ate
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen

3 feb. 2016

2
3
4

Voorstel besteding aanmoedigingsprijs oorlogsmonument +
plan bunker bij tennisbaan
Voortgang bushokje Middelburgse straat in de gaten houden
Screening waterafvoer Middelburgse straat
Contact met apotheker inname oudere medicijnen

8
9

15-12-2015
15-12-2015

Van Haperen
Van Haperen

20 dec. 2015
27 jan. 2016

10
11
12
13
14
15
16
17

15-12-2015
15-12-2015
3-2-2016
3-2-2016
3-2-2016
3-2-2016
3-2-2016
3-2-2016

Van Haperen
Molenaar
Van Roosendaal
Van Haperen
Van Roosendaal
Van Haperen
Molenaar
Molenaar

3 feb. 2016
3 feb. 2016
23 maart 2015
23 maart 2016
23 maart 2016
23 maart 2016
februari 2016
februari 2016

Verspreiden email BuurtWhatsApp
Kopie brief PVVP naar Peter Holtring
Lijst bijhouden van potentiele voorstellen
Leefbaarheidsbijdrage
Nagaan mogelijkheid tijdelijk plaatsing beeld parkje
Zienswijze voorbereiden en dorpsraad tussentijds informeren
over Der Boede
Voorbereiden jaarvergadering dorpsraad op 8 maart 2016
Nagaan vervanging lantaarnpalen Drakensteijnlaan
Contact met Geert Francke over doorstart werkgroep Dishoek
Brief aan gemeente over wandelpaden c.s. Dishoek
Contact met Jerry Troy (FOV) over paden Dishoek
Doorgeven locaties matrixborden aan Fernando Hamelink
Nagaan mogelijkheid gebruik Twitteraccount gemeente
Nagaan aanspreekpunt Leefbaarheidsbijdrage

3 feb. 2016
3 feb. 2016
3 feb. 2016
3 feb. 2016
1 jan. 2016

Volgende vergadering: woensdag 23 maart 2016, 20.00 uur in de Klimop
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