
           
Notulen vergadering stichting dorpsraad Westkapelle op dinsdag 2021-06-15
De vergadering vindt plaats in het Polderhuis, Zuidstraat 154 - 156.
Aanvang 20:00 uur.

Aanwezig: Willie Verhulst. Hans Minderhoud, Anton Melis, Chris Maas, Jaap Melse, Joris Hoogwerf, 
Maarten van Alphen, Ko Houmes(tijdelijk).

Notulen vergadering dorpsraad Westkapelle.

1.0 Opening.
Voorzitter.

2.0 Ruimte voor ingelaste onderwerpen
Voorstellen medewerkers van WMO en Jeugd
Joris Hoogwerf stelt zich voor en geeft een toelichting op het werk van WMO en jeugd. Bij 
problemen eerst gemeente opbellen. Daarna wordt je doorverwezen naar de juiste 
persoon/instantie.

3.0 Vaststellen notulen vergadering laatste fysieke vergadering  
Is niet gebeurd. Waren niet aanwezig.

4.0 Financiën.
Dit jaar was er nog niets uitgegeven

5.0 Inbrengen nagekomen agenda punten.
Groot onderhoud Torenstraat/Europaplein. Nog dit jaar?

6.0 Mededelingen.
MFA Inspraak via zoom. Meerderheid was voor de Kerkeweg. Een kleine discussie over 
herrijst. Herrijst blijft en wordt opgeknapt. Discussie of de diverse groepen beter samen 
gevoegd kunnen worden voor wat betreft de besluitvaardigheid.
Uitnodiging voor oprichting nieuwe partij Hart voor Veere.

7.0 Dorpsvisie.
Voorstel samenvoegen viesegroep en dorpsraad. Negatief. De visiegroep wilde niet 
samenwerken met huidige samenstellng van de dorpsraad. 

8.0 Bespreekpunten.
Laadpaal bij de Spar. 
Twee parkeerplaatsen weg. Laagpaal staat op een verkeerde plaats.
Gezocht wordt naar een betere plaats.

Brief aanwonende Noordweg, Kerkeweg betreffende nieuwe MFA.
Discussie over plaats waar de MFA komt. 
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Parkeerproblemen in Westkapelle. Volgend jaar wordt dit ook in Westkapelle ingevoerd. Hoe
is nu nog niet helemaal duidelijk. Informatie hierover komt nog?

Riolering Nieuwe Dijkstraat.
Wordt na de vakantie uitgevoerd. 

Nieuwe bestemmingsplan Westkapelle.
Vervalt, Dit was een vergissing van de secretaris.
Na de zomer komt er een nieuw bestemmingsplan plus.  
Aanpassen raam stichting Roos. 

Gezonde leefomgeving.  
Eventueel bij de Jeu de Bouilebaan.

9.0 Rondvraag en sluiting.
Anton. Situatie Jakob Brasser/Achterweg/Arke. Gevaarlijke situatie. 
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