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NOTULEN 
 
Datum : 19 mei 2015  
Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  
Aanwezig : Adrie Hendrikse – AH 

Louis de Korte - LK 
Anton Melis - AM 
Hans Minderhoud – HM (voorzitter) 
Jan Minderhoud – JM (secretaris) 
Willeboord Verhulst - WV 
Ria Wilbrink - RW 
Diverse belangstellenden 

 

Afwezig : Adri Kaland – AK   
   Actie 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

N.a.v. verslag vorige vergadering: van de korfbalpalen zijn nog geen 

rekeningen getoond. Verder ontstaat discussie over de bekende kruising 

Prelaatweg, vooral rondom overstekende fietsers.  

 

3. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 

a. Gemeente Veere - JOP 

Gemeente Veere heeft gevraagd of er overleg kan zijn rondom een JOP, HM zal 

vanuit de dorpsraad hier actie op ondernemen. HM 

E.e.a. kan waarschijnlijk betrekking hebben op motorcrossen door de jeugd; 

vooralsnog geen actie vanuit de dorpsraad. 

 

4. Bespreekpunten 

a. Verlichting toren/molen 

De verlichting van de toren en molen gaat vroeg uit, de vraag aan de gemeente 

is kan dit in het seizoen verlengd worden tot 23.00? JM 

b. Mobiele JOP 

Binnenkort komt de mobiele JOP richting Westkapelle; vanuit de dorpsraad 

maakt de locatie niet uit, de vorige locatie was prima. Verder geen actie. 

c. Voorzittersoverleg 

Na de zomer vindt het voorzittersoverleg weer plaats, AK en HM zullen 

hierheen gaan vanuit Westkapelle. JM controleert de datum: 22-09. JM  

d. Brief Stadsraad Domburg 

Stadsraad Domburg heeft gevraagd voor overleg rondom brandweer en OV, LK 

zal vanuit Westkapelle hierheen gaan. LK 

e. Huisvestingsbeleid 

De gang van zaken vanuit de ondernemersraad is opmerkelijk. Er zijn diverse 

meldingen binnengekomen vanuit de bevolking, die de mening van de 

dorpsraad ondersteunen. HM zal namens de dorpsraad inspreken op de 

commissievergadering. HM 

f. Kruising Prelaatweg 
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Het lijkt erop dat de bochtstralen te klein zijn uitgevoerd, hierdoor ‘loopt’ het 

(vracht)verkeer vast. We kijken de situatie aan, mocht het nodig zijn dan 

neemt JM contact op met Fernando Hamelink van de gemeente. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

 Dhr. Reijnhoudt geeft aan dat Welzijn Westkapelle alleen voor ouderen is; 

de vraag komt of dit ook voor jongeren kan. Welzijn Westkapelle in 

principe alleen voor ouderen.   

 Er is een vraag binnengekomen betreft het aanbrengen van een urnenmuur 

op de begraafplaats, JM zal de vraag doorzetten naar de gemeente, 

dorpsraad staat niet negatief tegenover deze vraag. JM 

 RW geeft aan dat Zorgstroom de volgende vergadering aanwezig hoopt te 

zijn. 

 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

  


