Notulen van de dorpsraadvergadering op dinsdag 2019-05-07
Polderhuis, Zuidstraat 154 - 156.
Aanvang 20:00 uur.

Aanwezig; Hans
Ria
Willie

Jos v V

Arno Wielemaker
Carlien Nijdam
André Lievense

Noute Gabriëlse
1.0

Opening.
Voorzitter.

2.0

Vaststellen notulen vergadering 2019-03-29.
Namen van de aanwezigen ontbraken. Word gecorrigeerd.
Stikkers op borden van Staatsbosbeheer dat open vuur verboden is. Hans zou hier actie op
nemen.

3.0

Financiën.
Penningmeester niet aanwezig. Hans had kort overleg gehad met Anton over kosten
vergaderingen dorpsvisie. Deze moesten eerst betaald worden door de dorpsraad en konden
daarna gedeclareerd worden bij de gemeente.

4.0

Inbrengen nagekomen agenda punten.

5.0

Mededelingen.
MTB route is goedgekeurd.
Woningen Grindweg/Pietmondriaanpad.
Nieuw terrassenbeleid. Wijkt redelijk af van het oude. Lag ter inzage.

6.0

Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten.

7.0

Dorpsvisie
bezig geweest MFA’s komen er voorlopig niet. Er is geen 42mio beschikbaar.
Dorpsvisie wil nog nadere toelichting over kosten en inzicht. Was nergens een begroting
gebaseerd op onderzoek.

8.0

Bespreekpunten.
Buiten spelen, toelichting door Carlien.
Carlien bracht een mening naar voren over het buitenspelen en de mogelijkheden in
Westkapelle.
In de discussie hierover kwam naar voren dat er in bepaalde gevallen een rijkssubsidie
mogelijk was met een max. van €20k.
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Er werd ook gewezen op het onderzoek het speelplan van een werkgroep uit Zeist.
Dit uitkomst hiervan was bekend, maar moest nog door het college beoordeeld worden.
In afwachting hiervan zou geen actie ondernomen worden.
Letters op de markt.
Het plan van Ria had wat uitvoerings problemen. Er waren wat problemen met het
aanbrengen en het aantal plaatsen voor de letters. 24 posities en 26 letters. Op verzoek van
Ria moesten de Q en de Y dan maar niet aangebracht worden.
Hiervoor zal en begroting aangevraagd worden bij Orionis.
Van de heer Wang was een verzoek binnen gekomen om het grasveldje kruising geschikt te
maken als speelplaats.
Dit geeft wat problemen omdat dit door een aantal omwoners gebruikt wordt als
hondentoilet.
In navolging hiervan kwam het voorstel om op diverse plaatsen dispensers met plastic
zakjes te plaatsen en daarbij een afvalbak zodat de dierenliefhebbers de fecaliën van hun
viervoeters direct konden opruimen.
Fietsparkeren.
Er was een overzicht gekomen hierover. Was pas ontvangen toen de reageer termijn
verlopen was.
Op de markt waren er zo te zien wat problemen bij het terras van de Fontein.
Niet bekent is welke klemmen er komen. Verder waren in principe weinig problemen mee.
Bibliobus. Verzoek van de gemeente voor een kleine bespreking over de standplaats op
dinsdagavond.
Stenen op de markt. Beschadigd. Contact opnemen met Marco Melis of de beschadigde
stenen gedraaid kunnen worden.
9.0

Rondvraag en sluiting.
Noute.
Voorstel om de vergader data op het reclame briefje van Bakkerij Koppejan te plaatsen.
Blijkt dat deze ook niet meer vermeld worden in de Veersekrant. Contact opnemen met de
redactie hiervan.
Vlaggen op de markt werden op gedenkdagen niet meer halfstok gehangen. Contact
opnemen hierover met Marco Melis.
Ria.
Geluidsoverlast werkzaamheden tijdens de dodenherdenking achter de vuurtoren.

Secretariaat;
p.a. Molenweg 34.
4361BW Westkapelle.
0118576031

www.dorpsraadwestkapelle.nl
info@dorpsraadwestkapelle.nl

