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NOTULEN 
 
Datum : 1 februari 2011  

Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  

Aanwezig : Adri Kaland – AK 
Anton Melis - AM 

Hans Minderhoud - HM 
Jan Minderhoud - JM 

Ko Passenier - KP 
Ria Wilbrink - RW 

René Molenaar – RM (kernwethouder) 
Diverse belangstellenden 

 

Afwezig : Bessel van den Hazel – BH 
Adrie Hendrikse – AH 

 

   Actie 

 
1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
 
2. Ingekomen/uitgaande stukken 

Notulen 09-12-2010 
3b. AK heeft het wooncongres Zeeland bezocht en geeft korte toelichting. 
3c. na bezoek bijeenkomst kleine kernen, geeft AK aan dat hij daar heeft inge-
bracht dat we niet krampachtig moeten omgaan met de krimp. 
N.a.v. rondvraag, vraagt RW of er al iets bekend is over de trimtoestellen 
rondom de kreek. Ze geeft aan dat er via het RaboFonds misschien geld kan 
komen voor het terugplaatsen. De kernwethouder reageert hierop met een toe-
lichting betreft RaboFonds en zal dit meenemen in overleg met Rabobank. RM 
 

a. Besteding extra bijdrage 
Er dient voor 1 september a.s. een plan voor de besteding van de extra bijdra-
ge aan de gemeente worden doorgeven. Besloten wordt om een plan in te die-
nen voor het aanschaffen van een schaakspel voor op de Markt. RW heeft hier-
voor al contact gehad met leverancier; echter wil samen met ander lid leveran-

cier bezoeken, AM en JM zijn bereid om met RW mee te gaan. 
Verder wordt besloten dat het resterende bedrag besteedt zal worden aan de 
trimtoestellen rondom de kreek. 

b. Rabobank Clubkas Campagne 
Er wordt gevraagd of de dorpsraad zich wil aanmelden voor deelname aan de 
Rabobank Clubkas Campagne. Besloten wordt om ons niet aan te melden om-
dat de dorpsraad het extra geld niet nodig heeft, en de dorpsraad van mening 

is dat het geld beter terecht kan komen bij de verenigingen van het dorp. 
 



2 
 

3. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 
a. Stichting Welzijn Veere, uitnodiging commissie Welzijn Ouderen 

Op 09-02-11 zal er vergadering zijn in Herrijst. RW bezoekt deze vergadering 
al vanuit ANBO, en zal ook de dorpsraad vertegenwoordigen. N.b. RW kon toch 
niet aanwezig zijn bij de vergadering omdat deze in de bovenzaal van Herrijst 
plaatsvond. Op korte termijn niet meer gelukt een ander dorpsraadlid af te 
vaardigen. Belangrijk dat er tijdens de volgende vergadering van de commissie 
wel iemand namens de Dorpsraad aanwezig is. 

 
4. Bespreekpunten 
a. Verkiezingen maart 2011 

Er zijn geen verkiezingen, omdat er niet genoeg kandidaten zijn. Verder komt 

de vraag naar boven of de dorpsraad nog wel nut heeft, hierop komt een dis-
cussie opgang die de conclusie oplevert dat het merendeel van de vergadering 
het nut nog wel inziet. Omdat enkele leden niet aanwezig zijn wordt besloten 
om de verkiezing voor voorzitter/secretaris de volgende vergadering te houden. 

b. Bestemmingsplan Kom Westkapelle 
Voor veel leden was het een verrassing dat er een artikel in de PZC stond be-
treft bestemmingsplan. I.v.m. afwezigheid AH is hierop geen nadere toelich-
ting. Besloten wordt om bij inspraak o.i.d. altijd eerst de gehele dorpsraad op 
de hoogte te brengen, zodat er geen verrassingen optreden. 

c. Plannen Abraham Calandplein 
De dorpsraad is van mening dat permanente bewoning op de betreffende loca-
tie problemen kan opleveren, bijvoorbeeld het gaaischieten. De kernwethouder 
oppert om de volgende vergadering de projectontwikkelaar uit te nodigen om 
het plan toe te lichten en met de dorpsraad te bespreken. 

d. Opschoondag 
Dorpsraad zal contact opnemen met de basisschool om de opschoondag te co-
ördineren. Echter er is nog geen lid van dorpsraad bekend wie dit op zich 
neemt. N.b. HM is contactpersoon. 

e. Voorzittersoverleg 
Datum van volgend voorzittersoverleg is nog niet bekend, echter er wordt al 
wel gevraagd agendapunten aan te leveren. Eventuele punten zijn: hebben de 
dorps-/stadsraden nog zin/nut, strooibeleid gemeente Veere. 

f. Stand van zaken flyer 
Flyer is even stilgelegd tot deze vergadering, flyer wordt z.s.m. gemaakt en be-
zorgt. Nog aanvullen met tekst over opschoondag en eventueel stuk betreft be-
stemmingsplan. JM 

g. Monument Charley Toorop 
Op de vorige vergadering is het op te richten monument al even ter sprake ge-
weest betreft bijdrage vanuit dorpsraad. Besloten wordt om een toezegging te 
doen van €500,-. HM 

h. Gat van Westkapelle 
De werkzaamheden zijn uitgesteld i.v.m. aanbestedingsprocedure. Opgemerkt 
wordt dat de werkzaamheden vooralsnog geen vertraging zullen oplopen en de 
geplande data blijven staan. 
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5. Wat verder ter tafel komt 
a. Oranjeroute 

RW heeft contact gehad met Jan Geldof betreft Oranjeroute, hierin wordt West-
kapelle wellicht ook opgenomen. RW stelt voor om hieraan medewerking te 
verlenen/idee te ondersteunen door bord o.i.d. op te hangen in het Polderhuis. 
Dorpsraad staat achter dat idee, echter is van mening dat dit voor het Polder-
huis is, RW zal dit verwerken. RW  

b. Financieel jaarverslag 2010 
KP heeft het jaarverslag nog niet gemaakt, zal dit z.s.m. maken. Hierop vol-
gende zullen AM en HM kascontrole doen. KP,AM,HM 

c. Volgende vergadering 
Dinsdag 29 maart 2011 

d. Contact gemeente Veere 
Kernwethouder geeft aan dat kleine zaken, zoals trimtoestellen, doorgezet 
kunnen worden naar Henk Davidse (H.Davidse@veere.nl); cc naar RM. 
 

6. Rondvraag en sluiting 
 RW vraagt of er nog een bord komt bij de Schoppestele, zo niet of zij dat 

een bord kan maken met gedicht over het monument. Dorpsraad vindt dit 
een goed idee, RW zal dit verder op eigen initiatief opnemen. RW 

 Rondom de kreek zijn diverse prullenbakken verdwenen, komen deze nog 
terug? Verder is het niet mogelijk om kampvuurverbod duidelijk de plaat-
sen rondom kreek? Dit is in beheer bij Staatsbosbeheer, RW zal hierover 
contact opnemen. RW 

 AM brengt het strooibeleid in de discussie, als agendapunt naar voorzit-
tersoverleg. 

 Voor gemeentegids moet adres voor morgen (02-02) bij Henk Davidse zijn. 
Omdat er nog geen secretaris is gestemd, wordt besloten om adres van JM 
op te nemen in gemeentegids. JM   
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