NOTULEN
Datum
Tijd
Opgesteld door
Aanwezig

:
:
:
:

30 augustus 2011
20.00
Jan Minderhoud
Bessel van den Hazel – BH
Adrie Hendrikse – AH
Adri Kaland – AK (voorzitter)
Anton Melis - AM
Hans Minderhoud - HM
Jan Minderhoud – JM (secretaris)
Ko Passenier - KP
Ria Wilbrink - RW
René Molenaar – RM (kernwethouder)
Diverse belangstellenden

Actie

1.

Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2.

Verslag vorige vergadering
Enkele opmerkingen n.a.v. notulen:
 Pleinplakkers worden gebruikt, echter helaas worden er vaak fietsen
opgeplaatst.
 Er is een ‘jeu des boules club’ in wording, verder wordt de baan zelfs
gebruikt voor golf.
 Openstaand punt is aanvulling/herziening notulen 29-03.
 N.a.v. dorpsschouw, stand van zaken opmerkingen/bespreekpunten. We
zullen deze vragen nogmaals aan de orde stellen.

3.
a.
b.
4.
a.

c.

Ingekomen/uitgaande stukken
Mobiele speelvoorzieningen
Ter kennisneming
Huisartsenpraktijk
Ter kennisneming
Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten
Structuurvisie
Er zijn enkele mensen naar de bijeenkomst over de structuurvisie geweest. Er
worden diverse opmerkingen besproken, onderstaand belangrijkste punten
voor Dorpsraad Westkapelle.
Stand van zaken, extern bureau verzamelt input, binnenkort wordt
vervolgsessie gepland. Aandachtspunt voor gemeente is om per kern reactie te
kunnen geven, al dan niet via de dorpsraden. De structuurvisie is een globaal
plan om de visie (beleid) van de gemeente duidelijk te maken. Westkapelle
staat in de praatstukken niet meer aangeduid als toeristisch kern, als
dorpsraad hierbij de vinger aan de pols houden.
Hart voor de Buurt (28-09)
RW zal deze bijeenkomst bijwonen, zowel vanuit dorpsraad als ANBO.

AH
JM

5.
a.

b.

c.
d.

e.

6.
a.

b.

c.

7.

Bespreekpunten
Achterstallig onderhoud bebouwing
Zoals reeds eerder aangegeven kan de gemeente weinig tot niets doen aan
achterstallig onderhoud. De enige mogelijkheid als gemeente is een brief te
schrijven of de bewoner zo vriendelijk wil zijn om de uitstraling te verbeteren.
Handhaven o.i.d. kan alleen als de veiligheid in geding komt.
Aansprakelijkheid dorpsraad
BH heeft vergadering Dorpsraad Grijpskerke bijgewoond, hier kwam de
aansprakelijkheid van dorpsraden ter sprake. Bijvoorbeeld bij het coördineren
van een vreugdevuur. Vraag is kan in zo’n geval de dorpsraad aansprakelijk
gesteld worden? Vergadering is van mening van niet, maar niemand hierover
uitsluitsel geven; de vraag wordt doorgezet naar Henk Davidse.
Welstand vrij bouwen
Kernwethouder geeft aan de gemeente aan ‘proef’ doet met welstand vrij
bouwen in een klein gedeelte van Oostkapelle.
Contributie ZVKK
Hoe de dorpsraad lid is geworden van ZVKK is niet bekend; kernwethouder
geeft aan dat de gemeente de aanmelding niet heeft gedaan. RM stelt voor om
dit jaar contributie te betalen. Voor volgende jaar uitzoeken of gemeente dit
niet collectief kan doen.
Consultatiebureau
AH heeft stukken ingezien en vragen gesteld, vanuit GGD krijgt AH een
toelichting. Hierna zal AH een reactie op stellen vanuit dorpsraad.
Wat verder ter tafel komt
Herinrichting Erika
Er is een vraag binnengekomen van een inwoner betreft herinrichting Erika.
Dorpsraad is van mening dat de oude situatie hersteld wordt en vindt een
reactie richting waterschap/gemeente niet nodig. Wel moeten we alert blijven
of het werkelijk hersteld wordt.
VVV-kantoor
Het lijkt erop dat na 2012 het VVV-kantoor zal sluiten. De kernwethouder
verwijst ons als dorpsraad naar hoofdkantoor VVV om onze zorgen hier te
uiten. Dorpsraad bezint zich nog op reactie.
Parkeren Koppejan/Rabobank
Diverse bewoners voorzien parkeerproblemen bij de nieuwe locatie van
Bakkerij Koppejan aan de Zuidstraat; de dorpsraad deelt deze mening. Vanuit
dorpsraad zal dit aangekaart worden bij de gemeente, hierbij zal een schets
toegevoegd worden met eventuele oplossing(en).
Rondvraag en sluiting
AH stelt vraag hoe omgaan met branden aan de Charley Tooropstraat.
Kernwethouder geeft aan dat AH dit beter met burgemeester kan
afstemmen; JM zal hiervoor mailadres doorgeven.
We zouden nog een keer officieel afscheid van Françoise nemen. De
volgende vergadering zal dit aan de orde komen.
Is het nodig om stil te staan bij 15-jarig jubileum dorpsraad?
RW geeft aan dat diverse mensen fietsen over (voet)pad WOZOCO-Kreek
en stelt hierbij de vraag of het mogelijk is dat dit verboden wordt.
Er wordt gevraagd of dorpsraad ook een jaarplanning heeft, dit is niet het
geval. Echter dorpsraad zien zelf wel het nut in om deze op te stellen.
RM vraag hoe het staan met organiseren integraal overleg belanghebben
kern Westkapelle. JM geeft aan dat hiervoor nog geen actie is ondernomen,
het dagelijks bestuur van de dorpsraad neemt dit mee.
Volgende vergadering, 8 november.
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