notulen vergadering Dorpsraad 25-02-2020
Aanwezig van dorpsraad Anton Melis, Hans Minderhoud en Ria Wilbrink
afwezig met kennisgeving Willie Verhulst, verderaanwezig Jos van
Vaardegem en Niels te Sligte.
1.0 Opening
2.0 Notulen vergadering van 21-01-2020 worden goedgekeurd met de
opmerking van punt 6.0 dat de trap bij Schermershoofd bij de nieuwe
berekening geen € 200.000,-- maar € 160.000,-- goedkoper uitvalt.
3.0 Financiën. Penningmeester geeft aan dat hij nog geen rekening heeft
ontvangen van de bankjes op het duin bij de Joossesweg.
4.0 Ingekomen agendapunten. Brief van de Stadsraad Domburg over
opnieuw gezamelijk vergaderen van de Dorps-en Stadsraden wordt
doorgeschoven naar de volgende vergadering wanneer er meer leden van
de Dorpsraad aanwezig zijn.
5.0 Mededelingen. De nieuwe woonvisie die eerst behandeld werd door
Jan van Wezel is nu in handen gegeven van Laurence Haak. Zij wil ons
hierover de eerstvolgende vergadering uitleg geven
7.0 Dorpsvisie. Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.
8.0 Bespreekpunten. Handtekeningaktie Westkapelle Herrijst. Deze is
opgestart. Het is de bedoeling om op de eerstvolgende raadsvergadering
van 19 Maart in te spreken en deze handtekeningen tegen de verkoop van
Herrijst aan het gemeentebestuur aan te bieden.Inmiddels loopt ook een
online handtekeningenaktie tegen deze verkoop en het is de bedoeling
beide acties te coördineren.
Fietsenstallingen. Door Anton wordt uitleg gegegeven over de plaatsen van
deze fietsenstallingen . Op de Markt, bij Kasteel van Batavia en bij Melis in
de Zuidstraat.
Ook parkeren op de Markt wordt nog besproke. Het blijkt dat het

verbodsbord achter het voormalig gemeentehuis afgeplakt is en de paaltjes
bij de oprit vanaf de Markt ( Zuidstraat ) permanent verwijderd zijn.
De uilenhokjes op het kerkhof zoals een eerdere vergadering al aangekaart
is worden besproken. Ria zou bij Gilde Walcheren informeren voor de
hokjes en Anton zou uitkijken naar de uilen.
9.0 Rondvraag. Hiebij komt de beschadiging van het plankier en het
afsluiten van het Grôôt Oôd ter sprake. Hans zal bij het Waterschap
informeren naar het herstel hiervan.
10.0 Sluiting . De volgende vergadering staat gepland op 7 April a.s. De
voorzitter geeft aan dan verhinderd te zijn. Eventueel wordt gekeken naar
een andere datum.

