NOTULEN
Datum
Tijd
Opgesteld door
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

16 april 2013
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)
Ria Wilbrink - RW
Ko Passenier - KP

Actie

1.

Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2.

Verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen op de vorige notulen.

3.
a.

Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten
Voorzittersoverleg
HM noemt de belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest tijdens het
voorzittersoverleg; e.e.a. zal te lezen zijn in de notulen. Hans sprak zijn
onvrede uit over het feit dat het secretariaat afwezig was, en hij deze taak
moest waarnemen. RW geeft aan bij een eventueel volgend overleg te letten op
de volgorde van sprekers i.v.m. reistijd.

4.
a.

Bespreekpunten
Afrit strand t.b.v. mindervaliden
N.a.v. Kern met Pit (aangegeven tijdens voorzittersoverleg) heeft RW een
voorstel gemaakt betreft toegankelijkheid badstrand voor mindervaliden. Het
voorstel wordt besproken, echter wordt niet als haalbaar idee gezien door de
meerderheid van de vergadering. Betreft aanduiding strandrolstoel zal met de
gemeente gecommuniceerd worden; voorstel onderbord bij borden
overgangen, aanplakbiljet bij KNRM/Polderhuis. Daarnaast de mogelijkheid
voor parkeren voor mindervaliden op de Zeedijk (westelijk deel).
Koningslinde
Via de email was reeds eerder aangegeven dat in elke kern een Koningslinde
geplant wordt op Koninginnedag. De locatie zou met de Oranjevereniging
besproken worden met terugkoppeling naar de dorpsraad. Via de site van
Oranjevereniging is vernomen dat de locatie in het ‘parkje’ onderaan de
vuurtoren is. Er is enige discussie over deze locatie, echter gezien de luwte van
deze plek wordt besloten om deze locatie te aanvaarden; zodoende geen
reactie te geven.
Bezwaarschrift Prelaatweg
Wij als dorpsraad hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het voorgenomen
besluit om de snelheid op de Prelaatweg terug te brengen. Dit bezwaarschrift is
ingediend door HM; echter in statuten is beschreven dat voorzitter, secretaris
en penningmeester namens de dorpsraad mogen ‘spreken’. Het waterschap valt

b.

c.

JM

1

dus over het ingediende bezwaarschrift; vooralsnog hopen we dat waterschap
akkoord gaat met bezwaarschrift. Voor de toekomst wordt besloten om alle
uitgaande correspondentie via de secretaris te laten lopen.
5.
a.
b.

c.

6.

allen

Wat verder ter tafel komt
Stichting Strandexploitatie Veere
Stichting Strandexploitatie Walcheren wordt Stichting Strandexploitatie Veere;
zij verzorgen het onderhoud op strand en duinen.
Oranjevereniging
Op 25 april a.s. is een overleg tussen dorpsraad en Oranjevereniging betreft
samenwerking/betrokkenheid tussen beide partijen. AK heeft dit geïnitieerd, en
vraag of er nog een afgevaardigde vanuit de dorpsraad mee kan; besloten
wordt dat AK en AM naar dit overleg gaan.
Beeld Charley Toorop
Diverse dorpsraadleden melden de rare gang van zaken omtrent beeld Charley
Toorop. Dorpsraad zou bezwaar hebben gemaakt tegen vergunning om het
beeld te plaatsen echter niemand van de dorpsraad weet hiervan; wel heeft de
dorpsraad financieel bijgedragen bij dit project.
Rondvraag en sluiting

AH vraagt wat de terugkoppeling is geweest van het groenbeleidsplan; JM
zal dit doorsturen naar AH.

Bij AH is een klacht binnengekomen betreft stankoverlast van bemesting
rondom de kern Westkapelle, betreffende bewoner krijg weinig/slechte
respons van de gemeente. Andere kernen hebben een geurcirkel, hoe is dit
bij Westkapelle; is er geen gemeentelijk beleid voor alle kernen? JM zal de
vraag/klacht doorgeven aan de gemeente met de vraag betreft beleid.

AH heeft te horen gekregen dat camping de Boomgaard wil uitbreiden in
oostelijk richting, hij vraagt zich af of hiervan al meer bekend is en wat dit
eventueel inhoud voor de afsluiting van wegen. De vergadering spreekt uit
dat eventuele afsluiting van de Hogeweg geen hoofdzakelijk probleem
hoeft te zijn; mits de Domineeshofweg open blijft en de andere landerijen
goed bereikbaar blijven.

BH heeft in een vorige vergadering aangegeven te willen stoppen met zijn
activiteiten voor de dorpsraad. De voorzitter bedankt BH voor zijn inzet in
de achterliggende tijd en spreekt de wens uit dat we elkaar niet uit het oog
verliezen.
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