STICHTING DORPSRAAD KOUDEKERKE

Notulen van de vergadering van 7 september 2016
Plaats: Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke

Aanwezige leden van de dorpsraad: Anton van Haperen (secretaris, vanavond
plaatsvervangend voorzitter), Rob Herbers (penningmeester), Jan van Beers
(notulist).
Aanwezige niet-leden:
Marina Dierkx (belangstellende), Ineke Herbers (belangstellende), Sylvia
Sparreboom (gemeenteraad, DTV), Maarten Bosselaar (Dorpsvereniging
Koudekerke), H. Kloosterman (belangstellende), R. Molenaar (kernwethouder),
Alex Bruncke (gemeente Veere), John Thijsselink (belangstellende), Olaf Kaashoek
(belangstellende), Johan Katerberg (belangstellende) en Herman Hoedemaker
(belangstellende).
Afwezig met kennisgeving: Dorine Noorlander, Jaap Duininck, Hans Sakkers (allen
leden dorpsraad); Esther Braat (Welzijn Veere), Pauline Heuvelmans (wijkagent),
Guido van Dijke (schrijver ingezonden stuk), Peter Holtring (gemeenteraad Veere,
PvdA), Pieter Wisse (gemeenteraad Veere, CDA) en Sandra van der Linde
(Stichting Welzijn Veere)

1.

Opening, welkom en mededelingen.

Omdat waarnemend voorzitter Dorine Noorlander verhinderd is zit Anton van Haperen
vanavond de vergadering voor. Jan van Beers maakt de notulen

2.

Vaststellen agenda.

Het ingekomen verzoek/mededeling van de heer Hoedemaker wordt bij agendapunt 4
behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 6 juli 2016

Naar aanleiding van de notulen zijn er tekstueel en inhoudelijk geen op- of
aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
De lijst van actiepunten geeft aanleiding tot de onderstaande opmerkingen. De punten
1+4, 2, 3 en 12 blijven staan. De overige actiepunten kunnen worden afgevoerd.
- Het aanvragen van een leefbaarheidsbijdrage voor de kortsluiting van het
Herdenkingsmonument met de bunkerroute is, in overleg met de kernwethouder,
aangehouden. De uitkomst van een gesprek over het doortrekken van de wandelroute
wordt afgewacht. Dit zal 21 september plaatsvinden.
- De problematiek van de fiets- en wandelpaden bij Dishoek zal binnenkort worden
ingebracht in een gesprek met de aannemer.
- Wethouder Molenaar heeft een gesprek gehad met het afdelingshoofd dienstverlening
over de klachtenbehandeling over ongedierte. De bewoners moeten nog wel
geïnformeerd worden.

4.

Ingekomen en uitgegane stukken

De lijst van ingekomen en uitgegane post wordt doorgenomen. De heer Guido van Dijke
(afwezig met kennisgeving) heeft gevraagd het probleem van de leegstaande woningen
aan de Banckertstraat te agenderen (zie agendapunt 7).
De heer Hoedemaker heeft een mail gestuurd over de problematiek van de overlast van
ongedierte en maden in de zwarte afvalcontainer als deze in de zomer maar één keer per
twee weken wordt opgehaald. Hij licht zijn mail ter vergadering toe. Hij heeft deze mail
naar de dorpsraad gestuurd met het verzoek deze mail door te zetten naar de gemeente.
Zijn voorstel is om in de zomermaanden elke week de zwarte bak buiten te zetten en de
groene bak gewoon 1 x per 2 weken. Kernwethouder Molenaar herkent de problematiek
en geeft een kleine toelichting op de achtergronden van deze keuze. De gemeente heeft
te maken heeft met uitvoerder; er zit een groot logistiek verhaal erachter en gemeente
heeft een kosten-baten analyse gemaakt. Dat resulteerde in de huidige situatie.
Sylvia Sparreboom wordt gevraagd hoe de verschillende politieke partijen in de
gemeenteraad tegenover deze problematiek staan. Zij geeft aan dat de kans op gehoor
binnen de gemeenteraad groter is als er een geluid licht dat door meerder stads- en
dorpsraden wordt onderschreven. Afgesproken wordt dat de secretaris de andere stadsen dorpsraden gaat benaderen met de vraag of deze problematiek ook hen speelt.
Daarna kunnen deze reacties eventueel worden gebundeld en aan de gemeenteraad
worden aangeboden.
Naar aanleiding van het dodelijk ongeval van Mevr. Joziasse, bewoonster van Hof van
Walcheren, hebben de bewoners van dit complex een brief gestuurd aan de gemeente
over de gevaarlijke situatie aldaar. De dorpsraad ondersteunt deze brief. Dit wordt ook
doorgeven aan de briefschrijvers (actie Van Haperen).

5.

Mondeling verslag en terugblik:

Er zijn op dit moment geen zaken om op terug te blikken of verslag van te doen.

6.

Recente ontwikkelingen in lopende zaken:

- Parkje Kerkhoflaan
Er wordt “stevig” gewerkt. Inmiddels liggen een aantal te restaureren grafstenen op de
werkplaats van Riaan Rijke. De rest volgt binnenkort. Er zijn/worden nu funderingen
gelegd. De verwachting is dat de eerste stenen binnen 4-8 weken weer op hun plaats
kunnen worden teruggelegd. Hierna volgt het herstel van de grafkelder.
- Middelburgse straat
Wateroverlast:
De heer Kaashoek heeft in de notulen gelezen dat er geen meldingen meer waren van
wateroverlast. Maar deze zijn er nog steeds.
Het einde, of het begin, van het fietspad bij de molen:
De overstekende fietssters en scooters hebben officieel voorrang op het van links
komende autoverkeer van de Middelburgsestraat. De jongeren weten dit en pakken hun
voorrang, vooral in groepsverband. Daarnaast wordt er ook nog steeds over de stoep
gefietst. Voorstel naar gemeente: plaats gele borden op de Middelburgsestraat met als
tekst: pas op overstekende fietssters, hebben voorrang. Wethouder Molenaar neemt dit
mee naar de gemeente (actie Molenaar).
Landbouwverkeer en andere verkeeroverlast:
In vervolg op een gesprek van de gemeente, ZLTO en een afvaardiging van de dorpsraad
over het landbouwverkeer is vanuit de dorpsraad de vraag gesteld: Wie is er
verantwoordelijk als er wat gebeurd? In principe verloopt alle landbouwverkeer via de
rondweg, maar als er wat gebeurd in de Middelburgsestraat dan is de
chauffeur/bestuurder van het voertuig te allen tijde verantwoordelijk. ZLTO verneemt
graag welke boer of bestuurder van een landbouwvoertuig zich niet houdt aan de regels.
Zij nemen dan contact op met deze bestuurder. N.a.v. van bovenstaande wordt
afgesproken dat bij herhaaldelijk geconstateerde overtredingen de namen van

eigenaren/bestuurders worden doorgeven aan de secretaris. Hij geeft deze dan door aan
de ZLTO en/of de gemeente. Behalve overtreders zijn er ook goede voorbeelden. Ter
vergadering worden onder andere de volgende genoemd: de strandjeep van
Strandexploitatie Walcheren, de busjes van firma Breed en de sommige bussen van
Connexxion (niet allemaal). Herkenbare auto’s zijn over het algemeen goed te traceren
en aan te spreken.
Snelheidsbord:
Tijdens de schoolvakantie is er een snelheidsbord bij de Biggekerksestraat geplaatst met
o.a. de tekst: ‘pas op school’. Dit terwijl er geen school was. Een beetje aparte actie dus.
- Dorpsvisie
De dorpsvisie is qua inhoud rond en tekstueel vastgesteld. Er wordt nu een vormgeefster
benaderd voor de lay-out. De bedoeling is om in de tweede helft van oktober de
dorpsvisie te presenteren en te overhandigen aan o.a. de gemeente. Tijdens deze
vergadering komt er een voorstel of er een tweede uitgave komt van de dorpskrant? Zo
ja dan kan men er misschien een oproep in plaatsen voor leden van de dorpsraad; in
ieder geval bekend maken dan het bestuur zeer minimaal bezet is. En er komt een vraag
of er nog een avond komt over een specifiek onderwerp uit de dorpsvisie? Dit wordt nog
verder uitgewerkt.
- Dishoek
De werkgroep Groenplan moet nog samengesteld en samengesteld. Rob Herbers en
Anton van Haperen zullen de dorpsraad daarin vertegenwoordigen.
Over de verkeerssituatie zijn momenteel geen alarmerende berichten gehoord. De
vakantiegangers/bezoekers houden zich goed aan de regels.
Is de weg tot de toegang van het park openbare weg? Er staat een bord verboden
toegang terwijl de eigenaar van het park wordt genoemd. De secretaris zoekt dit uit (van
Haperen)
7. Leegstaande woningen Banckertstraat
Dit is al een hele lange periode een doorn in het oog van de gemeente. Er is op
burgermeestersniveau overleg geweest met de burgermeester van de eigenaar in
Duitsland. De gemeente Veere is hier nog actief mee bezig.De gemeente is in overleg
met eigenaar met als insteek dat de 10 woningen worden opgeknapt. Dit is een
langlopend traject maar de voorzichtige voorspelling is dat men nu voor eind van het jaar
kan gaan starten met het opknappen van de woningen. De secretaris mailt deze
boodschap door naar Guido van Dijk (actie Van Haperen)
8. Omgaan met ruimtelijke ordeningsvraagstukken in de Dorpsraad
Jan van Beers en Rob Herbers pakken dit op. Zij zijn “lid” van Overheid.nl; de emailservice ‘Berichten over uw buurt’. Als er zaken zijn die direct betrekking hebben op
Koudekerke/Dishoek nemen zij dit mee naar de eerst komende dorpsraadvergadering.
Mocht dit te laat zijn, dan wordt het bestuur tussentijds gemaild en wordt er bekeken of
er eventueel direct actie ondernomen dient te worden.
9. Samenstelling bestuur Dorpsraad
Momenteel bestaat het bestuur uit 6 leden terwijl er plaats is voor 11 leden. Er wordt
actief gezocht naar een voorzitter en daarnaast uiteraard naar aanvulling voor leden.Er
zijn diverse mensen benaderd voor voorzitter, helaas nog zonder resultaat. De dorpsraad
gaat eerst voor een voorzitter, daarna leden. Maar omgekeerd is uiteraard ook mogelijk.
Tijdens dit onderwerp meldt de heer Olaf Kaashoek zich aan als lid. Welkom Olaf. Hoe
verder hoor je nog van ons.
11. Rondvraag en sluiting.
Maarten Bosselaar, vertegenwoordiger van de dorpsvereniging, vraagt hoe het staat met
de bankjes bij de Strandweg. Alex Brunke komt hierop terug dit op (actie Brunke). Het
hek aldaar is kapot gereden, maar dit wordt t.z.t al gerepareerd.
De familie Herbers meldt zich af voor de oktobervergadering.

doorlopend overzicht van actiepunten per 07-09-2016
nr

datum

1.

25-05-2016

3.

25-05/ 0607 2016
06-07-2016

4.

07-09-2016

5.

07-09-2016

6.

07-09-2016

7.

07-09-2016

8.

07-09-2016

9.

07-9-2016

10.

07-09-2016

2.

actie
Aanpakken problematiek fiets- en
wandelpaden Dishoek
Deelname werkgroep Groenplan Dishoek en
contact daarover met Geert Francke
Overleg aanpak bunkerroute
Contact met gemeente en bewoners over
verkeersituatie Hof van Walcheren.
Contact met andere dorps- en stadraden over
problematiek zwarte bakken in de zomer
Plaatsen gele borden bij fietspad: pas op
overstekende fietssters, hebben voorrang
Te snel rijden zwaar verkeer met namen en
rugnummers doorgeven aan secretaris
Bericht naar Guido van Dijke over de stand
van zake Banckertstraat.
Uitzoeken eigendom toegang park Zeeduin
(Dishoek)
Stand van zaken bankjes aan de Strandweg

wie

wanneer

Molenaar

25 juli 2016

Van Haperen /
Herbers
Van Haperen

7 sep. 2016
7 sep. 2016

Van Haperen

26 okt. 2016

Van Haperen

26 okt. 2016

Molenaar

26 okt. 2016

Allen

26 okt. 2016

Van Haperen

26 okt. 2016

Van Haperen

26 okt. 2016

Alex Brunke

26 okt. 2016

Volgende vergadering: 26 oktober 2016, 20.00 uur in de Klimop,
De daaropvolgende vergadering vindt plaats op 14 december 2016.

