STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE
Notulen van de vergadering van 7 april 2014
Tijd:
Locatie:
Voorzitter:
Notulisten:

20.00 uur
De Couburg, kleine zaal, Koudekerke
Jan van Roosendaal
Margriet Ypma-de Vries, Dorine Noorlander

Aanwezige leden:
Dorine Noorlander (notulen), Lidy Weststrate, Margriet Ypma-de Vries (notulen),
Anton van Haperen (secretaris), Rob Herbers (penningmeester), John Muller, Jan van
Roosendaal (voorzitter),
Aanwezige niet-leden:
Marina Dierx (ANBO/Welzijn Veere), Elise Fanchamps (Koudekerke voor Elkaar),
Ineke Herbers (Belangstellende Dishoekcomité), Lisette Kaashoek (gemeente
Veere), Nicolette Kolken (Koudekerke voor Elkaar), Angelina de Witte (bewoner),
Anneke Wolf (WMO Adviesraad Veere), Maarten Bosselaar (Dorpsvereniging), Ies
Bijleveld (bewoner), Victor Caminada (bewoner), Chris Maas (kernwethouder), Henk
Kloosterman (bewoner), Karel Noorlander (bewoner), Hans Sakkers (bewoner),
Stefan de Weerdt (gemeente Veere),
Afwezig met kennisgeving: Jaap Duininck,.

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en stelt voor eerst de agendapunten te
behandelen waarvoor medewerkers van de gemeente Veere en de Stichting Welzijn
Veere aanwezig zijn en daarna de overige agendapunten. Omdat hij de vorige
vergadering niet aanwezig kon zijn en hij vanavond nog andere verplichtingen heeft,
krijgt wethouder Chris Maas als eerste de gelegenheid om de vertrokken leden van
de dorpsraad toe te spreken.
Chris Maas is de afgelopen vier jaar kernwethouder geweest en bedankt de
scheidende leden van de Dorpsraad met een persoonlijk woord. Henk Kloosterman
vanwege zijn praktische, inhoudelijke en organisatorische gaven tijdens zijn lange
staat van dienst (16 jaar!). Dank zij hem staan de herdenkingen in Koudekerke weer
op de kaart. Secretaris Wilma Duininck, die niet aanwezig kon zijn, vanwege het vele
secure werk; Karel Noorlander vanwege zijn cultuurhistorische bijdragen (boek
samen met Hans Sakkers) en zijn diplomatieke gaven. Dorine Noorlander , die wel lid
blijft, voor haar werk als voorzitter: strak wanneer nodig en ruimte gevend wanneer
het kon. Hij heeft met allen prettig samengewerkt. Na overhandigen van mooie
bloemen en een attentie vanwege de gemeente spreken ook de vertrekkenden hun
waardering uit.
Chris Maas kan helaas verder de vergadering niet bijwonen vanwege een
vergadering ten gemeentehuize.
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Vervolgens wordt een korte kennismakingsronde ingelast.
2. agendapunt 6. Speeltoestellen en speelplaatsen:
Lisette Kaashoek en Stefan de Weerdt van de gemeente lichten de nieuwe aanpak
van de speelplaatsen en speeltoestellen toe. Per kern wordt gekeken waaraan
behoefte is en worden de inwoners betrokken bij de verdere invulling. Omdat er in
november 2013 een brief vanuit Koudekerke was binnengekomen komt die kern als
een van de eersten aan bod. Er is nog geen afgerond plan, maar men wil graag met
mensen uit het dorp aan de slag om tot een inventarisatie van wensen en
mogelijkheden te komen.
Victor Caminada spreekt als bewoner van Koningshof over het verwaarloosde veldje
aldaar en de wensen van de bewoners. Hij vraagt of er in Koningshof een veldje kan
komen voor balspel, liefst met een hek er omheen zodat er geen honden in kunnen.
De problemen van de zeeheldenbuurt (tijdelijke trapkooi voor oudere kinderen versus
kleuterspeeltuig) komen aan de orde. Henk Kloosterman raadt de
gemeentevertegenwoordigers aan contact met buurtbewoners te zoeken. John
Muller wijst erop dat ook de Ondernemersvereniging en de Rabobank partijen zijn,
die benaderd moeten worden. Hans Sakkers en Dorine Noorlander wijzen op scholen
(ev. ouderraden), waar men ook ideeën kan hebben.
Victor Caminada, Lidy Weststrate en Anton van Haperen melden zich aan als
meedenkers. Anton zal zorgen dat de relevante emailadressen bij de gemeente
komen (actie: Anton van Haperen), waarna van de kant van de gemeente gezorgd
zal worden voor een vervolgactie begin mei (actie: Lisette Kaashoek/Stefan de
Weerd). De voorzitter ziet t.z.t. het plan graag geagendeerd in de Dorpsraad
.
Er wordt nog gevraagd naar de mogelijke inrichting van een tijdelijke
jongerenontmoetingsplaats bij het Meulpad. Diverse personen geven aan dat er al
eerder initiatieven zijn geweest en dat een afgelegen plek als deze ook tot overlast
aanleiding kan geven. Omdat het om een tijdelijke voorziening gaat kan hij dan wel
verplaatst worden. Afgesproken wordt om het te proberen, maar het is zaak de
ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Dat geldt ook voor een andere
hangplek, die op dit moment in zwang lijkt: achter de aula van de begraafplaats.
3. agendapunt 7. ‘Koudekerke voor Elkaar’
De dames Kolken en Fanchamps vertegenwoordigen de organisaties die geld krijgen
voor deze pilot van een half jaar. Men onderzoekt het verbinden van organisaties en
mensen die elkaar kunnen helpen. Daartoe wordt onder andere een website
opgezet. Koudekerke heeft veel verenigingen en activiteiten. Het is duidelijk dat er al
veel is, maar vraag en aanbod kunnen beter op elkaar worden afgestemd.
De introductie levert diverse vragen op. Angeline de Witte vraagt zich af wat er dan
precies moet gebeuren en of dat verplicht wordt. Veel mensen zijn immers al
behoorlijk belast. Een verplichtend karakter is echter niet aan de orde. Bij de
ondersteunende activiteiten moet bijvoorbeeld gedacht worden aan: honden uitlaten
en boodschappen doen. Hans Sakkers merkt op dat het ook een niet-prettige
afhankelijkheid in de hand kan werken. Op een suggestie van Jan van Roosendaal
destijds in de voorbespreking dat de gemeente dichterbij de mensen een loket zou
kunnen openen omdat juist mensen die hulp zoeken vaak niet bedreven zijn in het
zoeken op de computer komt nu de tegen-suggestie dat dat loket ook door een
vrijwilliger ingevuld zou kunnen worden. Er ontspint zich een discussie over
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verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dorine Noorlander merkt op dat er nog
niets definitief besloten is door de overheid.
Ter afsluiting van dit agendapunt merkt de voorzitter op dat een kritische houding op
zijn plaats is. Vrijwilligerswerk kan ook tot gevolg hebben dat betaald werk verdwijnt..
Als professionele hulp inklinkt ontstaat er dan een vacuüm. De dames verlaten de
vergadering en men praat nog wat na, waarbij geconcludeerd wordt dat een en ander
nog niet concreet is. De voorzitter herhaalt zijn opmerking dat we als dorpsraad
kritisch dienen te zijn op de scheidslijn tussen verantwoordelijkheden.
4. Agendapunt 8. Mondeling verslag
Voorzitter Jan van Roosendaal doet verslag van diverse bijeenkomsten waaraan hij
heeft deelgenomen (o.a. Mini-symposium Duurzame Dorpen, Kunst en
Cultuurdebat). De verkregen informatie kan in de toekomst nuttig zijn bij het opstellen
van een dorpsplan. Marina Dierks woonde de vergadering over de WMO bij en
overhandigt de notulen hiervan. John Muller doel verslag van de bijeenkomst van de
CvdK de heer Polman met de Molukse gemeenschap.
5. Agendapunt 9. Lopende zaken.
Parkje Kerkhoflaan
Anton van Haperen doet kort verslag van de stand van zaken. Fase 1 (wandel- en
fietspaden) gaat waarschijnlijk in mei uitgevoerd worden. Fase 2 (herstel
Knekelhuisje en invulling van de cultuurhistorische aspecten) wordt waarschijnlijk niet
voor het najaar uitgevoerd. Het metselwerk blijkt niet zo simpel te herstellen. Aan
Riaan Rijken is gevraagd een begroting te maken. Waar het gaat om fase 3
(onderhoud) gaat Anton nog contact opnemen met de gemeente: wat doet de
gemeente, wat doet de werkgroep.
Verder wordt er gesproken over de beste manier om de omwonenden e.a. te
informeren,
Dat resulteert in:
1. Brief in bus direct omwonenden
2. Stukje in Bode
3. Bord laten plaatsen: project gemeente in samenwerking Dorpsraad
De voorzitter benadrukt dat we de Dorpsraad ook publicitair goed op de kaart dienen
te houden. In dat verband is het jammer dat er geen stukje geschreven is over
politiek forum.
Der Boede
Er is een uitnodiging van landschapsarchitectenbureau Bosch en Slabbers voor een
gesprek over het op te stellen bestemmingsplan voor Der Boede. Anton van
Haperen, Ies Bijleveld, Margriet de Vries en Lidy Weststrate gaan hier namens de
Dorpsraad op in. Margriet zag dat een veewagen stond bij Der Boede en vreest voor
hertenkamp.
Dishoek
De gemeente heeft nu laten weten de afslanking ten opzichte het oorspronkelijke
plan te gaan verankeren in de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan.
De projectontwikkelaar is nu communicatief actief en neemt bijvoorbeeld uit zichzelf
contact op met de Dorpsraad. Het aantal bedden blijft natuurlijk groot, maar er is
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duidelijk bereidheid met het platform Dishoek en de Dorpsraad te spreken over het
verkeerscirculatieplan. Ook ondernemers en andere belanghebbenden zullen worden
uitgenodigd. Jan van Roosendaal en Rob Herbers zullen de dorpsraad
vertegenwoordigen in de komende gesprekken.
Hans Sakkers benadrukt dat er veel onontplofte munitie in het terrein zal liggen. 10%
van de enorme hoeveelheid die afgeschoten is was blindganger.
Middelburgsestraat
Op meerdere punten worden duidelijk vorderingen gemaakt. Firma Ton heeft een
drietal by-passes geplaatst in het regenwaterriool. Onduidelijk is nog of nu op ieder
aangemeld adres het stankprobleem opgelost is. Het E. coli-probleem en de foute
aansluitingen lijkt nu serieus onderzocht te worden. We wachten de resultaten af.
Teleurstellend is dat de gemeente van het laatste gesprek op 17 maart geen verslag
kan aanleveren en dat de gevraagde en toegezegde kopie van de waterlopenkaart
niet komt. Jan zegt toe de wethouder Melse hierover een mail te sturen (actie: Jan
van Roosendaal). Hij was zelf bij de bijeenkomst en heeft de kaart gezien. Unaniem
vindt men het een taak van de gemeente om bijeenkomsten over problemen te
notuleren.
Op de scheuren in de huizen zal op een later tijdstip terug gekomen worden.
Oorlogsmonument
Henk Kloosterman meldt dat in overleg met Marco Melis de naamplaatjes beter
geplaatst zijn en dat er iets aan de wilde begroeiing gaat gebeuren.
6. Agendapunt 10. Dodenherdenking
Jan van Roosendaal zal de Dorpsraad vertegenwoordigen op 4 mei bij de
dodenherdenking en ook een aantal andere leden van de raad zal aanwezig zijn.
Anton van Haperen zal bloemen bestellen (NB. Inmiddels is in afwijking met het
voorgaande afgesproken dat Jan van Roosendaal en Lidy Weststrate tijdens de
bijeenkomst de bloemen zullen leggen; Lidy regelt de bloemen). (Actie: Jan van
Roosendaal en Lidy Weststrate).
7. Agendapunt 11. Vacatures Dorpsraad
De voorzitter constateert dat er een aantal vacatures zijn en vraagt hoe hiermee
omgegaan moet worden. Margriet de Vries suggereert om aan alle publiciteit toe te
voegen dat er vacatures zijn. Henkt Kloosterman relativeert de urgentie van de
vacatures. In de afgelopen 10-15 jaar telde de dorpsraad soms 3 leden en soms 11.
Het hing sterk samen met de aard en de omvang van de uit te voeren projecten;
vooral bij grote infrastructurele werken was er veel belangstelling. Jan van
Roosendaal merkt op dat het dorpsplan ook weer zo’n project kan zijn. Voor een
goede discussie en draagvlak is een brede samenstelling dan wel gewenst. Aan een
ieder daarom het verzoek rond te kijken naar kandidaten en de vacatures
bespreekbaar te maken.
8. Agendapunt 3. Notulen 24 maart
Dit punt wordt aangehouden. De notulen zijn nog niet gereed en komen –zoals
aangekondigd- later.
9. Agendapunt 4 en 5 Ingekomen en Uitgegane stukken
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Er zijn geen opmerkingen bij het lijst van de ingekomen stukken. Er zijn geen stukken
uitgegaan
10. Agenda 12. Wandelroute door de duinen bij Dishoek/Valkenisse
Hans Sakkers vertelt kort over het unieke terrein rondom de bunkers bij Dishoek. Er
liggen hier mogelijkheden voor een eenvoudige wandelroute. De burgemeester is
terughoudend in verband met de aanwezigheid van munitie. Staatsbosbeheer is
positief. Er wordt besloten van dit punt een apart agendapunt te maken in een
toekomstige vergadering als wat meer helderheid is over de beheerders van dit
gebied en er een meer concreet plan ligt. Dit zou onderdeel kunnen zijn een
structuurplan/dorpsvisie van de dorpsraad en anderen. Hierbij moeten dan ook
ondernemers en inwoners worden betrokken.
11. Agendapunt 13 Rondvraag en sluiting
John Muller kaart de nieuwe website van de Ondernemersvereniging aan. Wil de
Dorpsraad aanhaken? De voorzitter stelt voor hierin de komende vergadering een
agendapunt van te maken (actie: Anton van Haperen).
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om half elf de vergadering.
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Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng
en sluit de vergadering.

Volgende vergadering:
maandag 23 juni 2014, 20 u.
kleine zaal van de Couburg.
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