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Jan Minderhoud
Adrie Hendrikse – AH
Anton Melis - AM
Hans Minderhoud – HM (vicevoorzitter)
Jan Minderhoud – JM (secretaris)
Willeboord Verhulst - WV
Ria Wilbrink - RW
Denise Nuhaan – DN (kern ambtenaar)
Louis de Korte - LK
Actie

1.

Opening en mededelingen
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
JM deelt mee dat de renovatie van het bruggetje is afgerond.

2.

Verslag vorige vergadering
Verslagen (19-07 en 18-10) worden beiden vastgesteld.

3.
a.

Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten
Bijeenkomst bedrijventerreinen
Enkele punten die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen zijn:
- Verrommeling Oude Zandweg + wens betere ontsluiting
- Afwatering Pauluswegeling, mogelijk aanleg wadi
- Wens betere ontsluiting terrein Prelaatweg

4.
a.

Bespreekpunten
Dorpsvisie
De wens is om een nieuwe groep te vormen voor de verdere uitwerking van de
dorpsvisie, de dorpsraad neemt hiervoor het initiatief en zal een bijeenkomst
plannen. Vanuit de gemeente is er een evaluatieronde, JM zal hieraan
meewerken vanuit de dorpsraad.
Maatschappelijk vastgoed accommodaties
Er komt op korte termijn actie vanuit de gemeente, dorpsraad pleit om de functie
van Westkapelle Herrijst te behouden.
Ontsluiting bedrijventerrein Prelaatweg
Er is een vraag binnengekomen om de toegang tot en bedrijventerrein aan de
Prelaatweg te verbreden. De dorpsraad is van mening dat het hier niet om een
openbaar terrein gaat, maar om een eigen terrein. Zodoende zal er zelf een
oplossing bedacht moeten worden.
Bogen Zuidstraat
Dorpsgenoot P. Houmes heeft een voorstel gedaan betreft verfraaiing Zuidstraat;
het initiatief gaat om bogen tussen de lichtmasten. De dorpsraad staat achter
het idee betreft verfraaiing, maar het plan belemmerd het verkeer wat betreft
hoogte. Voorstel is om het initiatief voor te leggen aan de
ondernemersvereniging, HM zal dit doorsturen.
HM

b.
c.

d.

1

W.v.t.t.k.
DN geeft aan dat het college besloten heeft om de bestemming aan de Grindweg
te zetten op permanente woonbestemming.
5.

Rondvraag en sluiting

In de Veerse Krant stond bericht over een aanpassing aan de Prelaatweg,
vraag aan de gemeente is wat zijn de precieze plannen? DN is inhoudelijk
niet op de hoogte, en zal dit navragen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

2

