Notulen 2017-04-18 20:00 uur
Aanwezig:

Afwezig:

Louis de Korte – LdK;
Anton Melis – AM;
Hans Minderhoud – HM(vicevoorzitter);
Willeboord Verhulst – WV(secretaris);
Ria Wilbrink – RW;
Chris Maas – CM (kernwethouder)

Jan Minderhoud -JM

1. Opening;
De vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
2. Vaststellen notulen vergadering 216-12-13;
Deze worden goedgekeurd.
3. Financieel jaarverslag.
Dit word goedgekeurd. Kascontrolecommissie; Louis en Willie.
4. Binnengekomen brieven en stukken.
E-mail Staatsbosbeheer betreffend vervuiling vogel observatiepunt. Deze wordt door
een groep jongeren als hangplek gebruikt. Na gebruik blijft het hierdoor ontstane afval
liggen. Dit tot ergernis van de beheerder. Ook is er een vuurtje gestookt.
Vanuit de dorpsraad wordt contact hierover opgenomen met Staatsbosbeheer(WV).
5. Uitnodigingen en terugkoppelingen.
Project HZ ontwikkeling gezondheidstoerisme Westkapelle. Op 20 april vind hierover
een interview plaats met Ria.
Uitnodiging Sante Veere 17 mei. Hiervoor was nog geen interesse.
Bijeenkomst Multifunctionele accommodatie Westkapelle. Deze is bezocht door Hans
en Willie. Nader bericht volgt.
6. Bespreekpunten.
Ria Wilbrink.
Of het mogelijk is, dat er een apart deel van de begraafplaats gereserveerd word voor te
vroeg geboren overleden baby’s. Info CM?
Er is een overschot aan ratten en muizen op de begraafplaats. Het verzoek om
broedkasten voor uilen te plaatsen met de gedachte dat er dan uilen zouden komen.
(Anton.)
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De verplaatste pinautomaat van de RABO staat op een windgevoelige plaats. Ria had
daar graag windschermen gezien. Contact RABO.
De bushalte in de Zuidstraat heeft geen geen zitbank. Uitvoerende dienst gem. Veere.
Chris informeert of dit technisch mogelijk is.
WMO-taxi wintertijd. Probleem was reeds opgelost. Bij problemen WMO-taxi, bellen
met Porthos.
Het bankjes probleem bleek nog steeds te bestaan. Anton, Louis en Marco Melis.
Strandrolstoel. Er is nergens informatie of een telefoonnummer te vinden over het
gebruik van de strandrolstoel. Bord met info en telefoonnummer strandpost ‘t Gat
plaatsen bij de KNRM. Standexploitatie(?)
Snelheidsregelaar Kerkeweg. Chris Maas zal hierover contact opnemen met de
betreffende verantwoordelijke.
LdK.
Het verzoek of de Gemeente Veere het reparatiewerk aan het wegdek beter controleert.
Bij de huidige reparatiemethode zitten de volgend dag de gerepareerde putten er weer.
(?)
7. W.V.T.T.K.
Fietsenstalling achterweg blinkt uit door achterstallige onderhoud! Welke instantie?
Kapotte bouten molenwieken worden asap vernieuwd. Geprobeerd wordt dit nog voor
de zomer te realiseren.
Bij het doorgaan van het MFC wordt de vrijgekomen grond van beide scholen gebruikt
om energie neutrale(?) woningen te bouwen.
8+9. Rondvraag en sluiting.
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