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NOTULEN 
 
Datum : 23 oktober 2012  
Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  
Aanwezig : Bessel van den Hazel – BH 

Adrie Hendrikse – AH 
Anton Melis - AM 
Jan Minderhoud – JM (secretaris) 
Ko Passenier - KP 
Ria Wilbrink - RW 
René Molenaar – RM (kernwethouder) 
Diverse belangstellenden 

 

Afwezig : Adri Kaland – AK  
Hans Minderhoud - HM 

 

   Actie 

1. Opening 

I.v.m. afwezigheid zit JM de vergadering voor en heet iedereen hartelijk 

welkom. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

Er zijn geen op-/aanmerkingen op de notulen.  

 

3. Ingekomen/uitgaande stukken 

n.v.t. 

 

4. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 

n.v.t. 

 

5. Bespreekpunten 

a. Voortgang Dorpsplan 

JM geeft aan dat klankbordgroep zich tot nu toe vooral op Structuurvisie heeft 

gericht, en zich nu gaat richten op het dorpsplan. JM vraagt aan RM welke rol 

de gemeente in het opstellen van een dorpsplan kan betekenen. RM geeft aan 

dat hiervoor contact met de gemeentesecretaris kan worden opgenomen. 

b. Verkeersremmer Koestraat 

AH geeft aan dat de verkeersremmer niet zomaar weggehaald kan worden, 

deze maakt onderdeel uit van een groter plan. Om die reden kan de gemeente 

niet zondermeer de (bus)drempel weghalen. 

c. Huisvuilinzameling 

In de toekomst zal de gezamenlijke bak (grijs/groen) verdwijnen om plaats te 

maken voor gescheiden bakken. Er ontstaat enige discussie over deze 

wijziging, RM geeft aan dat gemeente Veere één van de weinige gemeentes is 

welke dit systeem nog heeft; dit brengt hoger kosten met zich mee. Vanuit 

Vlissingen is een klacht gehoord over stankoverlast, deze klacht lijkt de 

meerderheid ongegrond.  

d. Kerstboom 2012 

Dorpsraad wil ook dit jaar meer (financieel) meewerken aan het plaatsen van 

de kerstboom, e.e.a. in overleg met ondernemersvereniging. 
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e. Camperplaatsen op de dijk 

RM geeft aan dat er een raadsbesluit is om deze raadsperiode geen 

camperplaatsen te realiseren. De gemeente wil dit nadrukkelijk aan 

ondernemers overlaten. 

f. Versterking dorpsraad 

Geen geschikt punt voor openbare vergadering 

g. Communicatie bewoners 

Geen geschikt punt voor openbare vergadering 

h. TV-fotospot Westkapelle 

Dorpsraad is van mening dat promotie Westkapelle uiteraard een goed zaak is, 

echter de dorpsraad heeft meerdere belangen. Besloten wordt om punt mee te 

nemen naar een besloten vergadering waar de voorzitter ook bij aanwezig is. 

 

 

6. Rondvraag en sluiting 

 VOP’s, in het verleden is bij de gemeente aangekaart dat het gewenst is 

om meerdere zebra’s op de Zuidstraat te hebben; aangegeven werd dat dit 

niet ‘kan’ in een 30km-zone. Nu zijn er onlangs diverse VOP’s aangelegd in 

een 30km-zone (Koudekerke/Zoutelande) wat is het beleid van de 

gemeente?! Navragen bij de verkeerskundige van de gemeente. JM 

 Parkeren buitendijks op de Zeedijk, is het niet mogelijk om tijdens de 

zomerperiode het dijkvak voor het dorp te openen als 

parkeermogelijkheid? RM neemt deze vraag mee naar het periodiek overleg 

tussen waterschap en gemeente. RM 

 Opslagterrein Erika lijkt de laatste tijd steeds meer te verrommelen, het 

terrein is ‘geen zicht’ voor onze uitstraling. Is het niet mogelijk om het 

terrein meer uit het zicht te plaatsen door begroeiing. RM neemt ook deze 

vraag mee naar het periodiek overleg. RM 

 Op termijn zal de Rabobank waarschijnlijk de openingstijden veranderen, 

de dorpsraad stel voor om meerdere uren per dag open te zijn i.p.v. enkele 

dagen per week. Vanuit de dorpsraad een brief hiervoor opstellen. JM 

 Reconstructie Joossesweg, bebording t.b.v. omleiding zijn niet duidelijk. RM 

zal dit intern bij de gemeente aankaarten. RM 

 Herdenkingsmonument achter de toren lijkt achterstallig onderhoud te 

hebben. Er is waarschijnlijk al een restauratie gepland, RM controleert dit 

intern bij de gemeente. RM 

  


