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Aanwezig.
Hans Willie
Ria Adrie
Anton Jan.
Jos van Vaardigem.  Kernambtenaar Westkapelle
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Vooraf aan de vergadering is er door een medewerker van de gemeente Veere een presentatie gegeven over 
de zorg en welzijn zorg en welzijn in de gemeente Veere.

1.0 Opening.
Voorzitter.

2.0 Vaststellen notulen vergadering  2018-05-08
Opmerking over Calandplein. Gemeente Veere zou opdracht geven aan eigenaar terrein om schutting
te repareren.
Stadhuismonument. Besloten was om hier een financiële bijdrage voor te doneren. Hans had hierover
contact gehad met Jan Kaland. Een bedrag was nog niet afgesproken. Een en ander is afhankelijk 
van de financiële onderbouwing door  SCW. Hans zou e.e.a. doorgeven.
Notulen goedgekeurd met dank aan de reserve notulist.

3.0 Financiën.
Geen bijzonderheden

4.0 Inbrengen nagekomen agenda punten.

5.0 Mededelingen
Bericht van minispeelplaats bij Jan Campertstraat.

Bedankbriefje van Chris Maas voor de samenwerking en hij wil persoonlijk nog een keer afscheid 
komen nemen.

Speelplan Westkapelle. Nog onduidelijk wat hieruit voorkomt.

6.0 Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten.

7.0 Bespreekpunten
Zebrapad Zuidstraat. Waar? 
Voorkeur gaat uit tegenover slagerij Koets. Wel dient rekening mee worden gehouden met de 
mogelijke nieuwe fietsroute. In dit geval dient het kruispunt Kloosterstraat verkeers/fietsveilger 
worden gemaakt. 
Voorstel van de dorpsraad is om bij kruising Rookstraat/Zuidstraat vanaf het Calandplein naar het 
voetpad bij de dijk een zebrapad aan te leggen

Bus vanuit/richting Domburg stop niet altijd bij halte Dreefje.
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Standplaats bibliobus. Deze komt dinsdag en vrijdag. De standplaats op vrijdag levert wat 
problemen. Markt is geen optie. Mogelijk op een andere dag. In de toekomst mogelijk op de 
molenwal wanneer de nieuwbouw voltooid is.
Geen goed alternatief aanwezig. Voorstel is om samen met een medewerker van de gemeente, 
bibliobus en een dorpsraad lid een rondje door het dorp te doen om een geschikte plaats te bepalen.

Onderhoud bestrating en kwaliteit vernieuwde bestrating.
De bestrating van het vernieuwde deel van de Torenstraat zitten verzakkingen in. In het midden van 
de weg en aan de zuidkant.
Ook de reparatie laat te wensen over.
Voorstel om nieuwe stratenschouw te houden.

Ria:
*Plein Plakkers voor bij de dijkwerker.
Ria had een voorstel voor nieuwe pleinplakkers op de markt. 
Jeu des Boules baan. Deze wordt volgens Ria veel gebruikt in de avonduren. De vraag van toeristen 
wanneer de jeu des boules baan klaar is.

*Problemen bij de vuurtoren. 
Regelmatig hebben de mensen die de vuurtoren willen bezoeken niet in de gaten dat het kleine 
doorloop hekje open is. Dit zou altijd open staan wanneer de vuurtoren bezocht kan worden.. Hek is 
van de gemeente. Handig is misschien dat de torenwachters standaard er voor zorgen dat het 
hoofdhek tijdens de openingstijden open staat. Ria zou hierover contact opnemen met het Polderhuis

Louis:
*Twee onder één kap woningen
Het standpunt van de dorpsraad hierover staat in de notulen van de vergadering van 
2018-05-08, Dit is niet veranderd. 

*Ontzettend veel geluidsoverlast vanuit Noordkerkepad 73 in de afgelopen weken.
Dit moet nr. 77 zijn. Het is al diverse keren gemeld door de buren. Politie is al regelmatig langs 
geweest.

*Uitrit van bedrijventerrein "de Prelaatweg" heeft steun van dorpsraad nodig.
Wat hiermee bedoeld werd, was niet geheel duidelijk. Aangezien Louis niet aanwezig was, kon er 
ook geen toelichting gegeven worden

*Nieuwe trap Joosesweg
Er waren wat opmerkingen over de breedte van de trap. Deze is volgens diverse gebruikers aan de 
smalle kant.
*Toegankelijkheid strand. 
Jan Minderhoud zou hierover contact opnemen met Sam de Visser.

 
8.0 Dorpsvisie

Beleid dorpsvisie. Wie en wat?
Geïnventariseerd over hoe en wat. Is op wat rustig. Wachten op de nieuwe coalitie.

9.0 Rondvraag en sluiting.
Jan.
Bloemen op het dijktalud. Jan  zou e.e.a. bekijken.
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Snelheid Zuidstraat. Is een lastig onderwerp.

10 Einde vergadering.
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