NOTULEN
Datum
Tijd
Opgesteld door
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

28 oktober 2014
20.00
Jan Minderhoud
Adrie Hendrikse – AH
Adri Kaland – AK (voorzitter)
Anton Melis - AM
Hans Minderhoud – HM
Jan Minderhoud – JM (secretaris)
Ko Passenier - KP
Ria Wilbrink - RW
Chris Maas – CM (kernwethouder)
Diverse belangstellenden
-

Actie

1.

Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2.

Verslag vorige vergadering
5b. Er wordt opgemerkt dat er nog maar 1 korfbalpaal is geplaatst van de 3.
5d. Parkeren tank, antwoord heeft JM niet voorhanden hij zoek dit uit en
koppelt dit naar AH terug.
5f. Trap Joossesweg is nu een kale bedoening, wethouder geeft aan dat voor
zomer 2015 de trap is voorzien van deugdelijke leuningen.
6. AK is op persoonlijke titel betrokken bij Project ‘Niet zonder jou’.

3.

Ingekomen/uitgaande stukken
n.v.t.

4.
a.

Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten
Ingebruikneming korfbalpaal
AK is namens de dorpsraad aanwezig geweest bij de ingebruikname van de
eerste vandaalbestendig korfbalpaal op het schoolplein van de Lichtstraal.
Bejaardenwoningen
HM heeft contact gehad met Woonburg i.v.m. ontwikkelingen rondom de
bejaardenwoningen aan de Molenwal. Deze zijn verouderd en dienen op termijn
aangepakt te worden. Woonburg is in gesprek met de bewoners maar wil ook
verder kijken. Afgesproken is dat Woonburg de dorpsraad op de hoogte houdt.

b.

5.
a.

b.

Bespreekpunten
Zuidstraat 140
Deze woning is in erg vervallen status. Nu blijkt dat de gemeente in
Koudekerke in een vergelijkbare situatie heeft ingegrepen. Besloten wordt de
gemeente een brief aan de eigenaar zal sturen met verzoek om wat aan de
situatie te doen; verder zal ook de dorpsraad zal een verzoek hiertoe sturen.
Kerstsfeer
Er is een vraag binnengekomen m.b.t. kerstsfeer in Westkapelle of dit meer
aandacht zou kunnen krijgen. Dorpsraad is van mening dat dit meer een taak is
voor de ondernemersvereniging en zal de vraag dan ook naar hen sturen.

JM

CM/JM

JM
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c.

d.

e.

f.

g.

6.

Voetpad dijk
De grasmat van de taludbekleding is erg over de verharding gegroeid,
waardoor het voetpad naast het fietspad (dijkoprit) slecht beloopbaar is. Na
inventarisatie zal JM dit eventueel doorzetten naar het Waterschap.
Toeristenbelasting
RW stelt aan de orde dat er veel toeristenbelasting wordt afgedragen, echter
waar blijft dit geld. De wethouder geen hierop een toelichting dat het geld
terecht komt bij de zogeheten ‘algemene middelen’. Echter is 2 ton apart gezet
dat in overleg met sector besteed zal worden.
Kruising Zuidstraat
Wethouder geeft toelichting dat de voorkeursvariant A vanuit de gemeente niet
uitgevoerd zal worden. N.a.v. de reacties (ca. 60) vanuit de kern is besloten
om variant C met fietspad langs te toren verder uit te werken.
Dorpsvisie
JM geeft een korte toelichting op de stand van zaken rondom de dorpsvisie. Er
zijn diverse groepjes samengesteld die een SWOT-analyse maken voor diverse
onderwerpen. Ook is de groep bezig om te kijken hoe we dit project
ruchtbaarheid kunnen geven. De wethouder doet de suggestie om ook de
gemeenteraad hierbij de betrekken; JM zal dit meenemen naar de
eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep.
SR Westkapelle
Als dorpsraad zijn we blij dat een groep vanuit Westkapelle betrokken is
geraakt bij Serious Request, en dit ook naar onze kern hebben gehaald. De
dorpsraad wil dit initiatief ook ondersteunen met een bijdrage van €250,-

JM

JM

AM

Rondvraag en sluiting

Er wordt een vraag/opmerking geplaatst rondom de wateroverlast van
afgelopen zomer. Heeft/houdt de gemeente dit in het oog. Wethouder
reageert hierop dat de gemeente al actie heeft ondernomen en dit blijft
monitoren.

Wethouder geeft aan dat Denise Nuhaan het aanspreekpunt wordt voor de
kern Westkapelle.

Wethouder deelt mee dat er binnenkort een brief komt met het verzoek om
fietsknelpunten te benoemen/aan te geven.

AH stelt een vraag m.b.t. herstructureringsfonds, de zogenaamde ‘glinten’
zijn uit dit fonds gehaald; een overgangsregeling zou gewenst zijn. De
wethouder reageert dat het nieuwe besluit 15-10 is ingegaan en er nu geen
(re)actie meer mogelijk is.

RW stelt een vraag betreft de afvalbakken rondom de kreek. Dit is reeds
eerder aan de orde geweest en er wordt doorverwezen naar SBB.

Eén van de aanwezigen geeft aan dat de attentiecirkel in Zoutelande gezien
wordt door toeristen als rotonde wat onveilige situaties oplevert. De
situatie is bekend, heeft in het verleden ook in Westkapelle gespeeld.
Vooralsnog wordt er hierop geen actie ondernomen door Dorpsraad
Westkapelle.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
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