
 
 

NOTULEN 
 
Datum : 29 maart 2011  

Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  

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

Anton Melis - AM 
Hans Minderhoud - HM 

Jan Minderhoud - JM 
Ko Passenier - KP 

Ria Wilbrink - RW 
René Molenaar – RM (kernwethouder) 

Rob van der Zwaag – RZ (burgemeester) 
Diverse belangstellenden 

 

Afwezig : Adri Kaland – AK  
   Actie 

1. Opening 
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
 

2. Toelichting burgemeester 

Bom Westkapelle 
Bij de (voorbereidende) werkzaamheden aan de dijk te Westkapelle is een zo-
genaamde 1000-ponder gevonden; de burgemeester geeft een toelichting 
hoe/wat te doen. Zoals het er nu naar uitziet zal de bom ter plaatste worden 
gedemonteerd/ontmanteld, om de veiligheidscirkel zo klein mogelijk te houden 
worden er containers rondom en overheen de bom geplaatst. Hierdoor wordt de 
veiligheidscirkel 400 m, binnen deze cirkel worden de bewoners geëvacueerd 

wanneer er aan de bom wordt gewerkt. Als het niet mogelijk is om de contai-
ners goed te plaatsen wordt de veiligheidscirkel groter wat inhoudt dat meer 
mensen geëvacueerd dienen te worden. Qua tijdsplanning is de gemeente af-
hankelijk van de EOD. 
Brandweer Westkapelle 
Als agendapunt staat de brandweerpost Westkapelle op de agenda; AH heeft 
een uitleg ontvangen betreft brandweer Westkapelle. De burgemeester geeft 

een toelichting hoe de brandweer geregeld is in de gemeente Veere; in geval 
van melding in Westkapelle worden de posten van Westkapelle/Zoutelande ge-
alarmeerd. Verder legt de burgemeester uit dat een ‘klein’ voertuig niet per de-
finitief negatief hoeft te zijn; brandweer Koudekerk is bijvoorbeeld erg tevreden 
over het nieuwe voertuig. Als laatste komt de ambulance nog ter sprake, de 
post in Oostkapelle wordt verplaatst naar Grijpskerke. 
 

3. Verslag vorige vergadering 

RW merkt op dat de Oranjeroute in gang is gezet bij dhr. Geldof. 
 
4. Ingekomen/uitgaande stukken 
a. Stimuleringssubsidie 

Vanuit de dorpsraad zijn er geen punten waarop we in aanmerking zouden ko-
men voor deze subsidie en laten hier dan ook graag ruimte voor andere partij-
en. 



b. Landschapsbeheer Zeeland 
Ter kennisname. 

c. Verbeelding Charley Toorop 
Vorige vergadering besloten €500,- toe te zeggen, hiervoor brief opstellen. JM 
 

5. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 
a. Opschoondag 

HM geeft terugkoppeling: er was helaas niet veel belangstelling. Het opschonen 
is gedaan door 1 klas van de basisschool De Lichtstraal. 

 
6. Bespreekpunten 
a. Financeel verslag 2010/2011 

Verslag/begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. KP gaat naar Henk 
Davidse betreft afstemming jaarrekening 2009; dit is niet goed verlopen i.v.m. 
wisseling penningmeester. 

b. Bestemmingsplan Kom Westkapelle 
Er is nog geen reactie op ons bezwaarschrift. Dit zou er wel al moeten zijn, de 
kernwethouder gaat dit na binnen de gemeente. RM 

c. Abraham Calandplein 
Na enige discussie besloten om Van Garderen & Dekker niet uit te nodigen om 
toelichting te geven op het project; vanwege het feit dat meerdere partijen 
zouden denken dat de dorpsraad achter het project staat. 

d. Voorzittersoverleg 
AK heeft eerder aangegeven deze vergadering bij te wonen; de andere dorps-
raadleden hebben geen mogelijkheden om naar de vergadering te gaan. 

e. Meerjarenprogramma Verkeersknelpunten 

Vanuit de dorpsraad is er al onderling gereageerd op het programma; het 
grootste knelpunt (Grindweg) van Westkapelle komt niet meer in dit meerja-
renprogramma voor. De kernwethouder stelt voor om een schouw met enkele 
leden van de dorpsraad/gemeente te houden en zo de knelpunten bespreek-
baar maken. RM 
 

7. Wat verder ter tafel komt 
a. Wandelpaden begraafplaats 

Kernwethouder geeft toelichting: de hoofdpaden worden voorzien van asfalt-
verharding, de overige paden krijgen een halfverharding in de vorm van split.  

b. Plannen SSW (Stichting Strandexploitatie Walcheren) 
Kernwethouder geeft toelichting: Het is nu niet duidelijk wie het beleid 
voert/bepaalt, deels wordt dit bepaald door SSW. De gemeente wil af van het 
feit dat SSW het beleid kan bepalen. SSW daarentegen heeft geopperd dat het 
misschien mogelijk is om een strandpaviljoen te realiseren aan de noordzijde 
van de dijk. Echter eerst is het dus zaak om beleidsterrein af te kaarten. 

c. Brommer/scooter oprit Zeedijk 
Dit punt meenemen met dorpsschouw. 

d. Brandweerpost 
Reeds ter sprake gekomen. 

e. Verpaupering aantal woningen 
Kernwethouder geeft toelichting: de gemeente kan binnen de bebouwde kom 

weinig doen aan verpaupering, de eigenaar is hiervoor verantwoordelijk. Als 
echter de veiligheid in gevaar komt moet/kan de gemeente optreden. 

f. Parkeren Zuidstraat 
Er was voorgaande jaren een gedeelte parkeerverbod op de Zuidstraat in de 
zomermaanden. Echter het is niet duidelijk of er in het overige deel wel gepar-
keerd mag worden op de rijbaan. De kernwethouder zal navraag doen. RM 



g. Toelichting Oranjeroute 
Besloten wordt om dhr. Geldof niet uit te nodigen gezien het feit dat het niet op 
een vergadering van de dorpsraad thuis hoort. Eventueel toelichting van dhr. 
Geldof via de email. 

h. Volgende vergadering 
Planning: 26 mei & 30 augustus. 
 
 

8. Rondvraag en sluiting 
 RW merkt op dat paarden het pad rond de kreek kapot lopen en hierbij ook 

het pad vervuilen. 
 RW geeft aan dat veel mensen niet weten wat rechten/plichten betreft 

scootmobielen. Optie zou zijn om op flyer te plaatsen, vergadering is ech-
ter van mening dat is beter past in Veerse Krant/Bode; RW neemt dit op. RW 

 De kernwethouder stelt voor om een keer met diverse groepen rond de ta-
fel te zitten om Westkapelle op de kaart te zetten. Het idee spreekt de 
dorpsraad wel aan en zal dit initiatief meenmen.  

  


