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27 maart 2012
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
VVV-kantoor: als dorpsraad zouden we nog een reactie geven op het
verdwijnen van het kantoor in Westkapelle.

3.
a.

Ingekomen/uitgaande stukken
Uitnodiging uitvoering dameskoor Westkapelle

4.
a.

Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten
Infoavond zedendelict
Als dorpsraad zijn we blij met de goede samenwerking met de gemeente; ook
wat betreft deze zaak. Verder wordt het hierbij gelaten.
Er wordt nog even gediscussieerd betreft omgang/voorantwoordelijkheid in dit
soort zaken.
Opschoondag
10 maart was de landelijke opschoondag; dit jaar heeft basisschool de
Lichtstraal weer meegedaan, ook wethouder Molenaar was van de partij.
Helaas ook dit jaar weer geen andere vrijwilligers. Er wordt nog opgemerkt dat
rondom Grindweg/campings veel zwerfvuil is aangetroffen.
NL doet
Gemeente ambtenaren verzorgden in de wozoco een high tea, complimenten
hiervoor.
Gekrompen dorpen
JM is naar de bijeenkomst geweest en doet hiervan verslag. We zullen samen
met stichting Cultuurbehoud een voorstel doen betreft Poppekerke.
Bijeenkomst alcohol
Indigo heeft ons benaderd n.a.v. bijeenkomst; eventueel nog een overleg.
Voorzittersoverleg
HM is bij het voorzittersoverleg aanwezig geweest en geeft hiervan verslag:
- Presentatie ZVKK: hoe kan men gebruik maken van ZVKK, bijvoorbeeld bij
het maken van een dorpsplan (Oostkapelle).
- Presentatie Routebureau Zeeland betreft paardenroutes, dit komt in 2013 in
uitvoering. Een aandachtspunt blijft het mestprobleem.

b.

c.
d.
e.
f.

JM

1

5.
a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.

Presentatie gemeente Veere, hoofdlijnen van de structuurvisie.
Tweedewoningbeleid gemeente Veere n.a.v. dit punt wordt er in de
dorpsraadvergadering nog vragen gesteld. Er wordt voorgesteld dit de
volgende keer op agenda te zetten.
Toekomst basisscholen, zorg werd geuit dat besturen de beslissingen
nemen zonder goed overleg. Goede communicatie met ouders is gewenst.
Voorzittersoverleg 2013 is in handen van dorpsraad Westkapelle.

Bespreekpunten
Klankbordgroep
Er zijn circa 5 aanmeldingen, er zal op korte termijn een bijeenkomst zijn.
Voorstel is om in deze groep de nieuwe structuurvisie te beoordelen.
Structuurvisie
Zie punt A
Verlichting voetpad wozoco
Het is onduidelijk welk pad wordt bedoelt. In een voorgaande vergadering is
destijds besloten om dit soort zaken door bewoners rechtstreeks te melden bij
de gemeente; na herhaalde melding dorpsraad wel inschakelen. AK zal dit ook
aan de desbetreffende persoon doorgeven.
Voetpad wozoco – huisartsenpraktijk
Zie punt D
Verkeerssituatie kruising Grindweg, Prelaatweg
Bij de dorpsschouw is dit knelpunt ook ter sprake gekomen. RM geeft aan dat
voor 2012 dit punt niet op de (financiële)lijst staat; maar dat hij zijn best gaat
doen om voor de lijst van 2013.
Welkomstbord
JM is door gemeente benaderd betreft nieuwe welkomstborden. De gemeente is
voornemens om nieuwe borden bij de toegangswegen te plaatsen en vraagt
hiervoor input vanuit de kernen. Wij als dorpsraad zijn hiervoor benaderd en
hebben samen met de Ondernemersvereniging en Polderhuis een voorstel
gegaan. Punt is ook ter sprake gekomen bij voorzittersoverleg, Veere vond het
maar niets en te duur; de overige kernen staan achter de plaatsing van nieuwe
borden.
Kerstboom
In 2011 is door de gemeente aangegeven geen kerstboom meer te plaatsen in
de kernen; de boom in Westkapelle is ondanks dat toch geplaatst door de
Ondernemersvereniging, Polderhuis en dorpsraad.
Voor 2012 heeft Polderhuis aangegeven geen financiële bijdrage meer te
geven; Ondernemingsvereniging vraagt of wij nog wel willen bijdragen. De
vergadering beslist dat we samen de kosten zullen delen; wel dit vooraf
communiceren. Als dorpsraad vinden we het jammer dat de gemeente dit niet
meer wil sponsoren; we zullen dit dan ook inbrengen op het volgende
voorzittersoverleg.

6.

Wat verder ter tafel komt
n.v.t.

7.

Rondvraag en sluiting

RM geeft nogmaals de wens aan een gezamenlijk overleg met alle partijen
binnen de kern Westkapelle. JM zal hiermee aan de slag gaan.

RW vraag of er n.a.v. flyer nog gedichten zijn binnengekomen; dit is niet
het geval.

Er wordt gevraagd hoe de PR is geregeld binnen de dorpsraad. De PR is nu
niet goed geregeld, afgesproken wordt dat bij binnenkomende vragen
verwezen wordt naar de voorzitter.

Zitbank bij IJzeren Torentje is nog niet geplaatst, RW gaat hiermee aan de
slag.
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