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NOTULEN 
 
Datum : 9 december 2010  

Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  

Aanwezig : Bessel van den Hazel 
Adrie Hendrikse - AH 

Anton Melis - AM 
Hans Minderhoud - HM 

Jan Minderhoud - JM 
Ko Passenier - KP 

Ria Wilbrink - RW 
René Molenaar – RM (kernwethouder) 

Diverse belangstellenden 

 

Afwezig : Adri Kaland - AK  

   Actie 

 
1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
 
2. Ingekomen/uitgaande stukken 

a. Jaarwisseling 2010 – 2011 
Afgelopen jaar is een rustig jaar geweest; er gebeurt altijd wel wat maar geen 
bijzonderheden. 

b. Uitvoeringsplan Ruiterroutenetwerk gemeente Veere 
Er is vanuit de gemeente een cd/dvd binnengekomen met een ruiterroutenet-
werk. De kernwethouder geeft een korte toelichting, met name dat de mane-
ge’s een onderhoudsplichten krijgen voor dit netwerk. 

c. Verwijderen openbare telefooncellen 
Door het veelvuldige gebruik van de mobiele telefoon, worden telefooncellen 
bijna niet gebruikt; deze zullen dan ook gesaneerd worden. De desbetreffende 
beheerder is voornemens om ook in een telefooncel weg te halen, er blijft er 
dan nog één over. Vanuit de dorpsraad lijkt dit geen problemen op te leveren. 

d. Evaluatie seizoen 2010 
Er geen opvallende meldingen bekend. Er vindt wel elk seizoen overlast plaats 

van Hooizolder-klanten. Van eventuele vernielingen kunnen foto’s naar de wet-
houder gemaild worden, wel ondervermelding van dorpsraad. 

e. Speelvoorziening zeedijk Westkapelle 
Ter kennisname. 

f. Sociale staat van Zeeland 
Ter kennisname. 

g. Verslag voorzittersoverleg d.d. 13 oktober 

Jan Kaland heeft op het overleg een inleiding gehouden n.a.v. structuurvisie. 
Aansluitend hierop is een oproep gedaan aan alle kernen om een klankbord-
groep op te richten m.b.t. structuurvisie. Voor de dorpsraad is het duidelijk dat 
dit geldt voor alle inwoners van Westkapelle. Ons voorstel is om door de ge-
meente een oproep te plaatsen in de Veerse Krant; de kernwethouder zal dit 
meenemen. RM 

h. Brief Polderhuis over start effecten 
Er zijn geen starteffecten betreft het Polderhuis.  
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i. Bezwaarschrift kom Westkapelle 
Er is vanuit de dorpsraad een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Er is 
wat onduidelijkheid betreft nok- en goothoogte. Gemeente heeft toegezegd dat 
er 3 woonlagen zullen komen, dit zal pakweg 11m nokhoogte te zijn. Vanuit 
dorpsraad is nu 6 m voorgesteld i.v.m. aansluiting omliggende bebouwing. 

j. Reactie structuurvisie 
Volgt bij punt 4d. 

k. Landelijke opschoondag 
Vrijdag 18-03-11 is de jaarlijks opschoondag i.v.m. lage opkomst vorig jaar op 
vrijdag i.p.v. zaterdag. Dagindeling: ’s morgens – scholen, ’s middags – vrijwil-
ligers. Eventueel materieel vanuit gemeente op zaterdag 12-03.  

l. Uitnodiging FOV 

A.s. maandag is bijeenkomst van FOV, hier zullen diverse sprekers zijn. 
 
3. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 
a. Stichting Welzijn Veere, uitnodiging commissie Welzijn Ouderen 

RW zal deze vergadering bijwonen. 
b. Wooncongres Zeeland 24 september 

Geen van ons heeft bijeenkomst bijgewoond. 
c. Bijeenkomst kleine kernen 

AK heeft deze bijeekomst bijgewoond, echter vanavond niet aanwezig. Kern-
wethouder geeft toelichting, met name de krimp is ter sprake gekomen. 

 
4. Bespreekpunten 
a. Verkiezingen 3 maart 2011 

AH en JM zijn bij de gemeente geweest. In feite geen verkiezingen nodig omdat 

aantal leden niet hoger is dan maximum in statuten. Mogelijkheid om leden te 
werven is het verspreiden van een flyer. De gemeente geeft hier medewerking 
aan, JM zal contact opnemen met Henk Davidse. JM 

b. Website en logo 
JM heeft 2 offertes opgevraagd m.b.t. het maken van een website. Dorpsraad 
beslist dat we verder gaan met de goedkoopste aanbieder; JM zal de verdere  JM 
uitwerking op zich nemen. Website echter niet eerder online dan na ‘verkiezin-
gen’ medio maart. 

In kader van website heeft JM opzet gemaakt betreft vernieuwing logo. Beslo-
ten wordt dat skyline Westkapelle gebruikt wordt voor op website; andere 
voorstel (in kleur) gebruikt zal worden als logo.  

c. Plannen Abraham Calandplein 
Het plan zoals vermeldt op website Van Garderen & Dekker is niet juist. Er is 
een schetsontwerp ontvangen, het is echter wachten op de (definitieve) uitge-
werkte plannen. 

d. Aanpak uitwerken reactie Structuurvisie 
Vanuit dorpsraad is een reactie verstuurd naar gemeente; voor het verdere 
verloop zal er dus een klankbordgroep samengesteld worden. 
Dorpsraad uit zorg dat projectontwikkelaars veel grond in bezit hebben, en stelt 
voor dat gemeente actie onderneemt om ook vrije kavels te ontwikkelen. RM 

e. Gat van Westkapelle 
Deze week is een informatieavond geweest, waarin plannen zijn uitgelegd. In-

houdelijk zijn de plannen duidelijk, geen verder actie nodig. 
f. Ambulance / ziekenhuis 

Vanuit de dorpsraad is er de vrees dat de toekomst er niet rooskleurig zal uit-
zien betreft ziekenhuis en samenhangende zaken. 
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5. Wat verder ter tafel komt 
a. Oplaadpunt elektrische auto’s A. Calandplein 

De exacte locatie is niet bekend. 
b. Vernielingen 

Zoals wellicht bekend zijn er vernielingen geweest bij het woonzorgcomplex, er 
zijn enkele verdachten aangehouden. 

c. Toegankelijkheid badstrand voor rolstoelen 
Bestaande opritten worden gehandhaafd, zuidelijk helling wordt iets minder 
steil. Er komen bij het boothuis KNRM enkele (invalide)parkeerplaatsen; er mag 
hier uitsluitend geparkeerd worden met invalideparkeerkaart. 

d. Monument Charly Toorop 
Er is een stichting opgericht i.v.m. monument Charly Toorop. Deze stichting 

heeft van diverse ondernemers een bijdrage gevraagd, als dorpsraad zouden 
we hieraan kunnen meedoen; volgende vergadering bespreken. HM  

 
6. Rondvraag en sluiting 

 Volgende vergadering op 01-02-2011. 
 Rondom de kreek zijn diverse trimtoestellen verwijderd i.v.m. slechte toe-

stand. Kernwethouder zal navraag doen of de toestellen nog terugkomen? RM 
 Vraag is of het vegen afgestemd kan worden op vuilnisophaaldienst, zodat 

afval wat op straat komt door ophaaldienst niet onnodig blijft liggen. RM 
 De ‘cirkel’ van het kruispunt Prelaatweg/Grindweg zorgt voor veel verwar-

ring met name bij toeristen. Graag actie vanuit gemeente. RM 
 Achter de vuurtoren hebben altijd oude stenen gelegen (van oude kerk?) 

deze zijn nu weggehaald en liggen op het terrein van de gemeente aan de 
Oude Zandweg, wat gebeurd er met deze stenen? RM 

  


