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Algemeen
De Stichting Dorpsraad Koudekerke stelt zich ten doel om de leefbaarheid van Koudekerke en
Dishoek te behouden en te vergroten en de belangen van de bevolking van deze kernen te
behartigen. Daartoe worden activiteiten en projecten georganiseerd. Overleg en samenwerking met
verenigingen, organisaties en de gemeentelijke overheid zijn daarbij belangrijk. In het bijzonder wil
de dorpsraad ook functioneren als een verbinding tussen de burgers van Koudekerke en Dishoek
enerzijds en het bestuur en het ambtelijk apparaat van de gemeente Veere anderzijds. Dit verslag
geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de dorpsraad in de periode maart 2016maart 2017.

Personele samenstelling
In juni 2016 is Jan van Roosendaal teruggetreden als voorzitter en als lid van de dorpsraad. Dorine
Noorlander heeft daarna tijdelijk het voorzitterschap waargenomen. Nadat hij in december 2016 als
aspirant-lid van de dorpsraad is toegetreden, is Guido Herwig op 1 februari 2017 als lid van de
dorpsraad en als voorzitter benoemd. In 2016 zijn ook Olaf Kaashoek en Johan Katerberg als aspirantleden toegetreden. Ook zij zijn op 1 februari 2017 formeel als leden van de dorpsraad benoemd. Het
bestuur van de Stichting Dorpsraad Koudekerke bestaat sinds die datum uit de volgende negen
leden:, Jan van Beers, Jaap Duininck, Anton van Haperen (secretaris), Guido Herwig (voorzitter), Rob
Herbers (penningmeester), Olaf Kaashoek, Johan Katerberg, Dorine Noorlander-van der Lee en Hans
Sakkers. Per 1 februari 2017 is ook het register van de Kamer van Koophandel up to date gemaakt.

Aantal vergaderingen
Naast de jaarvergadering had de dorpsraad in het verslagjaar in totaal zeven keer een openbare
vergadering. Daarnaast vergaderden de bestuursleden van de dorpsraad nog twee maal in besloten
kring.

Projecten
 Toekomstvisie Koudekerke-Dishoek: Op 3 maart 2016 is een dorpsavond georganiseerd, waar de
bouwstenen voor de toekomstvisie zijn besproken. Deze avond is door circa 100 mensen bezocht.
De uitkomsten van deze avond zijn in het voorjaar en de zomer van 2016 verwerkt tot de
definitieve ‘Toekomstvisie Koudekerke-Dishoek 2030’. Deze is op 19 november 2016, in
aanwezigheid van een veertigtal genodigden, aangeboden aan de gemeente Veere en de
opdrachtgevers (i.c. de dorpsraad en de ondernemersvereniging van Koudekerke). Van de
toekomstvisie is ook een samenvatting gemaakt in een krant (‘de Toekomstbode’). Deze is huis
aan huis in het dorp verspreid. In de laatste maanden van het verslagjaar is een begin gemaakt
met het opstellen van een uitvoeringsprogramma van de toekomstvisie.
 Parkje Kerkhoflaan: Met name in de tweede helft van het verslagjaar zijn door vrijwilligers en
professionals veel werkzaamheden verzet aan de restauratie van een aantal verzakte
grafmonumenten en de verwaarloosde grafkelder van de familie Gerlach van St. Joosland. In
totaal 10 grafstenen zijn opgenomen en ter restauratie overgebracht naar de werkplaats van A.C.
Rijken & Zonen. De opgeknapte grafstenen zijn of worden binnenkort op een aangebrachte
fundering teruggeplaatst. Ook de restauratie van de grafkelder is in volle gang. Tijdens de

landelijke natuurwerkdag (5 november 2016) heeft Rotary Walcheren de struikbeplanting
verwijderd. Vervolgens is de kelder weer met grond afgedekt, is een mooi sierhek geplaatst (Ido
Matthijsse Smederij) en is het geveltje gerestaureerd (A.C. Rijken & Zonen). Een en ander was
mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers en financiële bijdragen van het Han Gerlachfonds, de
gemeente Veere, Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rotary Walcheren en de Dorpsraad
Koudekerke. Het project zal voor de zomer van 2017 met een feestelijke opening worden
afgesloten.
 Verlenging Bunkerroute: Een belangrijke wens uit de Toekomstvisie Koudekerk-Dishoek is het
creëren van meer wandelmogelijkheden vanuit en rondom het dorp. Het verbinden van de
zogenaamde bunkerroute met het oorlogsmonument is in dat verband als eerste opgepakt. Er is
offerte aangevraagd voor de uit te voeren werkzaamheden en gesprekken met de gemeente over
realisatie zijn geopend. Realisatie van dit project zal in de komende jaren een belangrijk
onderdeel zijn van het actieprogramma van de dorpsraad.

Overige belangrijke zaken
De volgende overige belangrijke zaken hebben zich in 2016 voorgedaan.
 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Veere: In het najaar 2015 heeft een door de gemeente
Veere ingehuurde verkeersdeskundige een gesprek gehad met de dorpsraad. Op basis van deze
en andere input is in 2016 een concept gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) opgesteld.
De dorpsraad heeft hierop een zienswijze ingebracht. De dorpsraad heeft het college van B&W
gevraagd om een nader gesprek om te komen tot een programma waar het gaat om de
ontsluiting en de infrastructuur van de dorpskern. Op korte termijn zijn in ieder geval de
verkeerssituatie in de Middelburgse straat en de Brouwerijstraat belangrijke aandachtspunten.
 Infrastructuur Dishoek: Mede op verzoek van de dorpsraad is door de gemeente Veere een nieuw
plan gemaakt voor de infrastructuur en verkeersafwikkeling in Dishoek. Hierbij zijn ook de fietsen wandelpaden in de omgeving van Dishoek betrokken. Dit plan is enkele malen besproken in de
Klankbordgroep Dishoek en in februari 2017 ook in de dorpsraad. Het plan genoot brede
instemming. Het is de bedoeling om een en ander in de winter van 2017-2018 te realiseren.
 Der Boede: In april 2016 is het bestemmingsplan Der Boede vastgesteld door de raad van de
Gemeente Veere. Voorafgaand heeft de dorpsraad schriftelijk een zienswijze ingebracht en is
ingesproken bij de Commissie Ruimte van de gemeente. Dit heeft geleid tot enkele substantiële
aanpassingen van het plan.
 Speeltuin Banckertstraat: In de zomer van 2016 is de speeltuin aan de Banckertstraat opnieuw
ingericht en heropend. Een jarenlang gekoesterde wens van de dorpsraad ging daarmee in
vervulling.
 Oorlogsmonument Toeristenkerk Dishoek: In 2016 is de duinovergang aan de Strandweg opnieuw
ingericht. Dankzij een snelle actie van de dorpsraad kon daarbij ook een nieuwe en meer
passende plek worden gemaakt voor het oorlogsmonument voor de Britse gevallenen, dat thans
nog bevestigd is aan de Toeristenkerk van Dishoek. De voorbereidingen voor een verplaatsing van
het monument zijn gaande.
 Leefbaarheidsbijdrage gemeente Veere: Aan de gemeente Veere is voorgesteld de voor 2016
beschikbare leefbaarheidsbijdrage van €2000 te besteden aan de afronding van de Toekomstvisie
Koudekerke-Dishoek en de verbinding van de bunkerroute met het oorlogsmonument. De
gemeente heeft hiermee ingestemd. Ook is ingestemd met het doorschuiven van de bijdrage over
2015 naar 2017. Deze bijdrage gaat besteed worden aan een infopaneel over de naamgever van
de John O. Forfarstraat te Dishoek.

