STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 6 juli 2016
Tijd:
Locatie:

20.00 uur
Klimop, Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad: Dorine Noorlander, Jan van Beers, Anton van
Haperen (secretaris), Rob Herbers (penningmeester), Jan van Roosendaal
(voorzitter), Hans Sakkers.
Aanwezige niet-leden:
Marina Dierkx (belangstellende) Ineke Herbers (belangstellende), Sylvia Sparreboom
(gemeenteraad, DTV), Lidy Weststrate (belangstellende), Maarten Bosselaar
(Dorpsvereniging Koudekerke), H. Kloosterman (belangstellende), R. Molenaar
(kernwethouder), Sjoerd de Nooijer (tot en met agendapunt 2).
Afwezig met kennisgeving: Esther Braat (Welzijn Veere), Pauline Heuvelmans
(wijkagent), Alex Brunke (gemeente Veere), Jaap Duininck (lid dorpsraad), Peter
Holtring (gemeenteraad, PvdA), Pieter Wisse (gemeenteraad, CDA).

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Voorzitter Jan van Roosendaal opent de vergadering. Om praktische redenen wordt besloten
de presentatie van de werkgroep Historisch DNA bij voorrang te behandelen.

2. Presentatie dorpswandelingen c.s. door werkgroep ‘Historisch DNA’
De presentatie omvat drie punten:
- Doortrekken van de wandelroute van het bunkerpad langs de noord- en oostzijde
van het dorp;
- Creeeren van een mogelijkheid voor rondleidingen langs bunkers in de duinen
van Valkenisse (onderdeel Atlantic Wall);
- Verplaatsing van het oorlogsmonument bij Dishoek naar de duinovergang
Strandweg.
Het doortrekken van de wandelroute van het bunkerpad kan beschouwd worden een
uitwerking van de dorpsvisie. Het geeft meer bekendheid aan het oorlogsverleden van het
dorp. De uitbreiding van de wandelmogelijkheden zijn niet alleen goed voor het dorp zelf,
maar ook voor het toeristisch imago van Koudekerke en Walcheren in het algemeen.
Wethouder Molenaar suggereert om dit op te pakken met een breder samengestelde
werkgroep. De gemeente is bereid een eerste gesprek hierover, met de presentatie als
leidraad, te faciliteren. Afgesproken wordt dat de wethouder en de secretaris nader
overleggen hoe een en ander het best aan de vork kan worden gestoken (Actie Molenaar
en van Haperen).
Over mogelijkheid van rondleidingen door de duinen van Valkenisse heeft Hans Sakkers een
gesprek gehad met Staatsbosbeheer. Die heeft daar wel oren naar. Afgesproken wordt Hans
deze gesprekken voortzet om zo tot initiatieven te komen (actie Hans Sakkers).
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Over het verplaatsen van het oorlogsmonument is al eerder gesproken, waardoor onder
andere burgemeester Van der Zwaag al op de hoogte is. De werkgroep Historisch DNA heeft
een brief voorbereid aan Britse vrijwilligers, die betrokken zijn bij de periodieke herdenkingen
in Dishoek, om ook hen deelgenoot te maken van het initiatief. Er is ook contact geweest met
de dorpsraad van Biggekerke. Ook die is enthousiast en wil graag meewerken aan de
verplaatsing. Afgesproken wordt dat Hans Sakkers hen nogmaals benadert en aanbiedt om
ook daar een presentatie te houden (actie Hans Sakkers). Omdat er op dit moment gewerkt
wordt aan de herinrichting van de duinovergang bij de Strandweg lijkt het verstandig op korte
termijn contact te hebben met de uitvoerders. Wellicht is het mogelijk om op de beoogde
locatie van het monument in één werkgang met de herinrichting al enkele betonplaten te
leggen als fundering voor het monument straks. De wethouder laat een bericht hierover
uitgaan naar gemeenteambtenaar Sam de Visser en de secretaris zal een en ander
vervolgens met hem bespreken (actie Molenaar en Van Haperen)

3. Notulen vergadering 25 mei 2016
Tekstueel wordt opgemerkt dat in de vorige vergadering niet de notulen van 9 september
2015 zijn vastgesteld, maar die van 23 maart 2016. Het kopje in het verslag behoeft dus
verandering. Voor het overige worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen en de actielijst wordt het volgende besproken
- Het aanvragen van een leefbaarheidsbijdrage voor het verlengen van het
bunkerpad moet nog plaatsvinden
- De lampen in de Drakensteynlaan zullen worden vervangen, maar het is nog niet
duidelijk wanneer.
- Het gesprek met Gemeente, Staatsbosbeheer en het waterschap over de wandelen fietspaden bij Dishoek heeft niet plaatsgehad. Er is echter een andere
oplossing in beeld. Allereerst is er bij de gemeente nog budget gevonden om
deze problemen aan te pakken. Daarnaast is wethouder Melse in gesprek met
recreatiebedrijf Roompot over een mogelijke bijdrage. De uitkomst van een en
ander wachten we dus even af (actie Molenaar blijft staan).
- De palen bij de gevaarlijke kruispunten van de Middelburgsestraat zijn nog niet
allemaal geplaatst. De secretaris stuurt hierover een bericht naar Fernado
Hamelink met een cc-tje aan de wethouder (actie van Haperen).
- De dorpsraad wordt uitgenodigd voor de in te stellen werkgroep ‘Groenplan
Dishoek’. De secretaris vraagt na bij Geert Francke hoe het hiermee staat (actie
Van Haperen)
- Het plaatsen van verbodsborden op de parkeerplaats bij de Strandweg over het
overnachten in campers ontmoet bezwaren. Het ‘probleem’ zal dus voorlopige
blijven bestaan.
De actiepunten 1, 3 en 10 blijven, al dan niet gewijzigd, staan. De overige actiepunten
kunnen worden geschrapt.
4. Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst van ingekomen stukken wordt toegelicht en doorgenomen. Deze geeft verder geen
aanleiding tot vragen en opmerkingen. Er zijn geen (belangrijke) stukken uitgegaan.

5. Mondeling verslag en terugblik
Lidy Westrate maakt melding van de buurttafel in de Uitwijk (Middelburgsestraat 43),
die vandaag met een open huis ten doop is gehouden. Dit is een leuk initiatief, dat
navolging verdient.
6. Recente ontwikkelingen in lopende zaken
1

Parkje Kerkhoflaan
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Vandaag is begonnen met de uitvoering van fase 2. Van zes graven zijn gebroken
grafstenen opgenomen en naar de werkplaats van Riaan Rijken gebracht, waar zij zullen
worden opgeknapt. Later zullen nog 4 grafstenen worden getransporteerd. Onlangs heeft
ook het bestuur van het Gerlachfonds positief besloten over het opknappen van de
grafkelder. Het is de bedoeling dat fase 2 nog dit najaar gereed komt.
2 Dorpsvisie
De tekst van de dorpsvisie is in concept grotendeels gereed en er wordt nu gewerkt aan een
afronding van de dorpsvisie. Het is de bedoeling dat de dorpsvisie in september/oktober aan
de opdrachtgevers (dorpsraad en ondernemersvereniging) en aan de gemeenteraad wordt
aangeboden.
3 Middelburgsestraat
Het heeft de afgelopen weken veel geregend en er zijn tot nu toe geen klachten over
wateroverlast. Het heeft er dus alle schijn van dat de getroffen maatregelen werken. Ook de
geplaatste snelheidsindicatoren lijken te werken. Er resteert nog wel de vraag naar
snelheidsindicatoren in omgekeerde richting (‘het dorp uit’ richting oversteekplaats fietsers).
Aandachtspunt is verder nog de plaatsing van paaltjes op hooggelegen kruispunten (zie
hierboven)
4 Der Boede
De aanvraag van een kapvergunning voor het kappen van een fors aantal bomen, een en
ander overeenkomstig het vastgesteld bestemmingsplan, ligt op dit moment ter inzage. De
dorpsraad neemt hier kennis van, maar –gegeven onze instemming met het
bestemmingsplan- ligt het niet voor de hand bezwaar te maken.
5 Dishoek
Jan van Roosendaal maakt melding van de opening van het restaurant, wat morgen zal
plaatshebben. Daarna moet afgewacht worden hoe de verkeersafwikkeling zal zijn. Verder
zijn we in afwachting van het opstarten van de werkgroep ‘Groenplan’ (zie boven).

7. Samenstelling bestuur dorpsraad
Jan van Roosendaal deelt mee dat hij besloten heeft af te treden als voorzitter en als lid van
de dorpsraad. Dorine Noorlander is bereid als waarnemend (technisch) voorzitter op te
treden tot het moment dat een opvolger is gevonden. Dorine spreekt een kort dankwoord uit
aan de vertrekkende voorzitter en overhandigt hem als dank een boekenbon. Jan is
weliswaar niet lang in functie geweest, maar in die tijd zijn de activiteiten van de dorpsraad
onverminderd voortgezet. Dat is voor een belangrijk deel ook aan de inbreng van Jan van
Roosendaal te danken.
Kernwethouder Molenaar sluit zich bij deze woorden aan. Hij vindt het jammer dat Jan van
Roosendaal terugtreedt. Hij heeft met name bij het opstellen van de dorpsvisie een
belangrijke verbindende rol gespeeld. Namens het gemeentebestuur spreekt hij daarvoor
een woord van dank uit.
De dorpsraad gaat nu op zoek naar een nieuwe voorzitter. Daarnaast is ook de omvang van
de dorpsraad geslonken tot 6 leden, waar er statutair 11 zijn toegestaan. Een ieder wordt
dus uitgenodigd kandidaten voor de dorpsraad en voor de functie van voorzitter te melden

8. Vergaderdata tweede helft 2016
Gevraagd wordt of de datum van 19 oktober kan worden omgewisseld met 26 oktober. De
secretaris zal dit nagaan (actie van Haperen). De data van 7 september en 14 december
staan in ieder geval vast.

9. Rondvraag
De volgende punten komen aan de orde.
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Het postadres van de dorpsraad is tot nu toe gevestigd op Brouwerijstraat 1,
Koudekerke (Wilma Mode). Wilma de Groot en John Muller willen dat beëindigen.
Omdat er feitelijk niet veel fysieke post meer binnenkomt wordt besloten te gaan
werken met een wisselend postadres ten huize van de secretaris.
Onlangs dienden zich een aantal ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke
ordening aan. De vraag is hoe we hier als dorpsraad mee omgaan: agenderen in de
dorpsraad of behandelen in een apart subgroepje. Daarbij zou bijvoorbeeld gebruik
gemaakt kunnen worden van het digitaal attenderingssysteem dat beschikbaar is.
Afgesproken wordt dit punt een volgende keer apart te agenderen (actie Van
Haperen).
Vanuit het dorp is contact geweest met de gemeente over overlast van ongedierte
(ratten). Hierop kwam een niet-adequate reactie. De kernwethouder doet navraag in
het gemeentehuis (actie Molenaar)
Desgevraagd deelt kernwethouder Molenaar mee dat de gemeente nog steeds op
zoek is naar wettelijke mogelijkheden om de eigenaren van de leegstaande panden
in de Banckertstraat te dwingen hun panden goed te onderhouden. Het spoor van
overleg heeft tot nu toe te weinig opgeleverd.
Er wordt op dit moment gewerkt aan de herinrichting van de duinovergang van de
Strandweg. De vraag is of hierbij voldoende gelet wordt op de overlast van de
trekkers.

doorlopend overzicht van actiepunten
nr

datum

actie

1

24-11-2014

Aanvragen leefbaarheidsbijdrage ‘plan Bunkerpad’

2
3

25-05-2016
25-05-2016

Aanpakken problematiek fiets- en wandelpaden Dishoek
Deelname werkgroep Groenplan Dishoek

4

06-07-2016

Overleg aanpak bunkerroute

06-07-2016

Contact met Staatsbosbeheer over rondleiding duinen
Valkenisse
Contact met DR Biggekerke over presentatie bunkerroute

5
6
7
8
9
10
11
12

06-07-2016
06-07-2016
06-07-2016
06-07-2016
06-07-2016
06-07-2016
06-07-2016

Nagaan mogelijkheid fundering oorlogsmonument Strandweg
Mailtje Fernando Hamelink over paaltjes Middelburgsestraat
Mailtje Geert Francke over werkgroep Groen Dishoek
Nagaan datumwisseling oktober-vergadering
Agendering RO op volgende vergadering
Navraag reactie overlast ongedierte

wie
Sakkers/Klooster
man/Van Haperen
Molenaar
Van Haperen
Molenaar/Van
Haperen
Sakkers
Sakkers
Molenaar/van
Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Van Haperen
Molenaar

wanneer
3 feb. 2016
25 juli 2016
7 sep. 2016
7 sep. 2016
7 sep. 2016
7 sep. 2016
10/07/2016
7 sep. 2016
7 sep. 2016
7 sep. 2016
7 sep. 2016
7 sep. 2016

Volgende vergadering: 7 september 2016, 20.00 uur in de Klimop,
De andere vergaderingen in 2016 vinden plaats op 26 oktober en 14 december.
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