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NOTULEN 
 
Datum : 30 oktober 2018  
Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  
Aanwezig : Louis de Korte - LK 

Anton Melis - AM 
Hans Minderhoud – HM (vicevoorzitter) 
Jan Minderhoud – JM  
Ria Wilbrink - RW 
Jos van Vaardegem – JV (kern ambtenaar) 
Diverse belangstellenden 

 

Afwezig : Adrie Hendrikse – AH (z.k.) 
Willeboord Verhulst – WV (secretaris) 
Marcel Steketee – MS (kernwethouder) 
 

 

   Actie 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

Geen notulen aanwezig. 

 

3. Financiën 

Geen bijzonderheden. RW vraagt of het mogelijk is om bepaalde kosten te 

declareren; wordt doorgezet naar volgende vergadering. WV 

 

4. Nagekomen agendapunten 

n.v.t. 

 

5. Mededelingen 

n.v.t. 

 

6. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 

a. Contactbeurs SSV 

LK heeft ook privé een uitnodiging en zal naar de bijeenkomst gaan en 

vertegenwoordig ook de dorpsraad. 

 

7. Dorpsvisie 

Dorpsvisie-groep wil ik spreken op de komende (begrotings)raad m.b.t. MFA, 

gezien het ‘on hold’ zetten van de ontwikkeling i.v.m. financiën.  

Dorpsraad is van mening dat wanneer er binnen 1,5 jaar geen plan ligt, er ingezet 

moet worden op de renovatie van Herrijst. Dit punt wordt ook doorgezet naar de 

Dorpsvisie-groep. JM 

 

8. Bespreekpunten 

a. Poepzuiger 

RW geeft aan dat er problemen zijn met de poepzuiger. Het punt is van dien aard 

dat dorpsraad besluit dat RW op persoonlijk titel dit punt verder oppakt. RW 

b. Overzicht AED’s 
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RW vraag of er een overzicht is met de locaties waar een AED hangt; op de site 

van gemeente Veere is een overzicht te vinden. Vraag aan gemeente is of er op 

enkele locaties in de kern een overzicht kan komen met de betreffende locaties, 

kern ambtenaar neemt dit mee. JV  

c. Brandkranen Torenstraat 

Na de renovatie Torenstraat schijnen er geen brandkranen meer te zijn. 

Navragen bij Veiligheidsregio Zeeland. WV 

d. Monument/zerken achter de vuurtoren 

De kleur van de letters van de zerken achter de toren vervagen. Navragen bij 

gemeente hoe/wie. WV 

e. Folders Herrijst 

In verenigingsgebouw Herrijst liggen diverse folders, wie is verantwoordelijk dat 

deze voorradig zijn? Het is in feite ‘eigen’ reclame van de betreffende instanties; 

dus zullen deze daar zelf zorg voor dragen. 

f. Zorgstroom 

Personeel Zorgstroom schijnt moeite te hebben met bereikbaarheid kantoor aan 

de Markt. Dorpsraad is van mening dat Zorgstroom dit eerst bij de gemeente 

dient aan de kaarten en niet via de Dorpsraad moet spelen, wij zijn geen 

klachtenlijn! 

g. Bibliobus 

In het verleden is er contact geweest betreft standplaats Bibliobus, echter daarna 

is er weinig actie geweest. Navragen bij ZB Planbureau. WV 

h. Rondgang fietsparkeren 

Op 15 november a.s. is er een rondgang met Dennis Schoonen van gemeente 

Veere betreft fietsparkeren, de start is om 10.30 echter de locatie is nog nit 

vastgesteld. Besloten wordt om te starten bij het Polderhuis, doorgeven aan 

Dennis Schoonen. WV 

i. Korfbalpaal 

Vanuit de korfbalvereniging is gevraagd om een korfbalpaal te verplaatsen of 

naar schoolplein Aagtekerke of Margrietstraat Westkapelle. Vanuit de Dorpsraad 

wens om te paal te behouden voor Westkapelle (Margrietstraat). De 

korfbalvereniging op de hoogte brengen van deze wens. WV 

j. Bedrijventerrein De Prelaat 

Punt stond al enige tijd open, ondertussen is er actie uitgevoerd. In de afgelopen 

tijd is dit bedrijventerrein opgeknapt, vraag vanuit de gemeente is of de 

Dorpsraad ook wil meedenken voor bedrijventerrein Oude Zandweg. Besloten 

wordt dat LK dit verder oppakt. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

• AM vraagt waarom er een pannakooi is geplaatst op het verharde trapveldje 

achter de Jan Campertstraat. Het gaat hier om een tijdelijke plaatsing van de 

pannakooi (deze heeft een roulatiesysteem over de kernen); echter de locatie is 

wat onlogisch, het bestaande trapveldje kan nu niet gebruikt worden.  

 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

  


