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NOTULEN 
 
Datum : 2 juli 2014  
Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  
Aanwezig : Adrie Hendrikse – AH 

Anton Melis - AM 
Hans Minderhoud – HM (vicevoorzitter) 
Jan Minderhoud – JM (secretaris) 
Ko Passenier - KP 
Ria Wilbrink - RW 
Chris Maas – CM (kernwethouder) 
Diverse belangstellenden 

 

Afwezig : Adri Kaland – AK (voorzitter) 
 

 

   Actie 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

Naar aanleiding van het vorige verslag zal CM de resultaten mailen van 

enquête woonwensen jongeren. CM 

RW heeft een idee n.a.v. verslag (opschoondag) om jongeren (zwerf)afval te 

laten inzamelen voor geld. Idee van de vergadering is om eerst alle 

afvalbakken in kaart te brengen. RW 

 

3. Ingekomen/uitgaande stukken 

a. Buurtzorg 

Er is een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met Buurtzorg team 

Veere. De vergadering besluit om hier verder niet op in te gaan, maar om daar 

te verwijzen naar Welzijn Veere, commissie Welzijn Westkapelle. JM  

 

4. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 

a. Herstructureringsfonds 

JM is op 17 juni voor overleg betreft Pilot Woningaanpassing Westkapelle; waar 

eventueel het herstructureringsfonds ingezet kan worden. Evert van Kampen is 

betrokken bij deze pilot en geeft een toelichting tijdens de vergadering. 

Concrete vraag aan de vergadering is mensen die een wederopbouwwoning 

bezitten en hun woning willen aanpassen in contact te brengen met Evert van 

Kampen. Besloten wordt dat iedereen de komende weken personen benaderd 

en de eventuele kandidaten doorgeeft aan JM, deze zal dan een overzicht 

doorsturen aan Evert. JM 

b. Kwaliteitinspectie 

JM heeft een uitnodiging gehad voor een ronde kwaliteitsinspectie, deze zal in 

begin juli worden gehouden. 

c. Kruising Prelaat-, Grindweg, Zuidstraat 

JM heeft een overleg met Fernando Hamelink gehad betreft genoemde kruising. 

Deze is bij een eerdere dorpsschouw ter sprake gekomen. Er is op dit budget 

beschikbaar, waarmee de gemeente dit knelpunt wil oplossen. Er is 

afgesproken dat de gemeente enkele schetsen maken, waarna de inwoners 

kunnen reageren/inspraak hebben. 
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d. Bruggetje 

JM heeft samen met Adri Boogaard van Staatsbosbeheer de status van het 

bruggetje bij de kreek onderzocht; en gekeken wat de eventuele 

mogelijkheden zijn. JM zal dit met een klas van Scalda, afdeling Infratechniek 

oppakken en een advies uitbrengen, verwachting is dat dit najaar 2014 

gebeurt. Eventuele werkzaamheden kunnen voorjaar 2015 worden uitgevoerd. 

Aandachtspunt is de financiën, Staatsbosbeheer heeft geen budget hiervoor; 

eventueel zou hiervoor gebruikt gemaakt kunnen worden van het 

projectbudget van de dorpsraad. 

 

5. Bespreekpunten 

a. Kascontrole 

Is reeds in het besloten gedeelte besproken en akkoord bevonden. 

b. Budget projecten 

Totaal is er vanuit de gemeente €2000,- beschikbaar aan projectbudget. JM 

stelt voor om een beleid op te stellen hoe om te gaan met aanvragen vanuit de 

kern m.b.t. dit budget. Nu is geldt het principe “eerst komt eerst maalt“, en 

zijn waarschijnlijk weinig mensen op de hoogte van dit budget gezien de 

aanvragen van afgelopen jaren. De vergadering besluit echter om de oude 

manier door te zetten, en geen nieuwe richtlijn o.i.d. op te zetten. Verder wordt 

besloten om het budget dit jaar als volgt te verdelen: 

- Korfbalpalen €250 per paal met een max. van €750,- (3 palen) 

- Vlaggenlijn €750,-; met als eis goede kwaliteit zodat deze diverse jaren 

gebruikt kunnen worden. 

- Reserve bedrag voor dorpsvisie €500,- 

Bovenstaande projecten dienen voor uitkering/betaling eerst worden 

goedgekeurd door de gemeente. 

c. Budget dorpsvisie 

Zie punt b 

d. Parkeren tank 

Er is eind 2013 overleg geweest met Piet Janse van Waterschap 

Scheldestromen; er is toen besproken dat de toegang vanaf de dijk naar het 

badstrand (’t gat) op proef opengesteld zou voor mindervaliden. Echter is dit 

niet aangegeven met bebording o.i.d. zodat mensen niet op de hoogte zijn. 

JM stemt e.e.a. met Pieter Janse. JM  

e. Huis-aan-huisbladen 

Er zijn weer diverse klachten binnengekomen bij meerdere leden van de 

dorpsraad betreft bezorging huis-aan-huisbladen. Besloten wordt dat de 

gemeente en dorpsraad beiden een klacht indienen bij de 

bezorging/verspreiding van deze bladen. JM/CM 

f. Trap Joossesweg 

De trap richting het duin ter hoogte van de Joossesweg heeft al diverse jaren 

geen bruikbare leuning, als afscheiding is prikkeldraad aanwezig; verder is de 

beloopbaarheid ook niet optimaal. Dit punt is reeds eerder ter sprake geweest 

echter het was toen onduidelijk welke instantie verantwoordelijk is voor deze 

trap; ondertussen is duidelijk dat gemeente Veere hiervoor verantwoordelijk is. 

JM zal dit via Henk Davidse inbrengen bij de gemeente. JM 

g. Parkeren Markt 

RW geeft aan dat er nu veel geparkeerd wordt op de Markt, ondanks een 

parkeerverbod en stelt voor om dit verbod onder de aandacht te brengen. De 

meerderheid is tegen dit voorstel gezien de vele toeristen die hiervan gebruik 

maken in combinatie met horeca/winkels. Besloten wordt op korte termijn geen 

actie te ondernemen, lange termijn wordt meegenomen in dorpsvisie. 
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6. Rondvraag en sluiting 

 Er wordt door een belangstellende een zorg geuit over de grasvlakte tussen 

‘Kreek en duin’ en de Grindweg; deze vlakte zou een gevaar kunnen zijn 

m.b.t. brandveiligheid. Besloten wordt om hierop geen actie te 

ondernemen dit is aan de betrokkenen zelf om actie te ondernemen.  

 AM heeft een vraag/opmerking gekregen van een inwoner betreft 

toegankelijkheid speelplaatsen voor mindervaliden. Zijn kind zal op lange 

termijn een speelplaats willen bezoeken, echter een leuke, toegankelijke 

speelplaats is niet binnen handbereik. Besloten wordt dat JM contact 

opneemt met de gemeente, om te kijken of het mogelijk om de speeltuin 

aan de Julianastraat een update te geven. JM 

 AH stelt een vraag m.b.t. vergunning dijk etc. JM geeft aan dat er onlangs 

een berichtgeving is geweest. 

 AH vraag aan CM wat de gemeente gaat doen met de resultaten van de 

dorpsvisie. CM geeft als voorbeeld Oostkapelle, hoe dit opgepakt wordt 

door gemeente/politieke partijen. Verder geeft CM aan dat er €800.000,- 

beschikbaar komt voor de gehele gemeente voor eventuele 

uitwerking/invulling. 

 CM geeft aan dat Welzijn Middelburg en Arduin een project ‘Niet zonder 

jou’ hebben gestart; dit project is gericht op meer integratie van mensen 

met beperking in de samenleving. In de komende Veerse Krant wordt hier 

aandacht aanbesteed. Vooralsnog geen actie voor de dorpsraad.  

 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 


