
 
 

NOTULEN 
 
Datum : 26 mei 2011  
Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  
Aanwezig : Bessel van den Hazel – BH 

Adrie Hendrikse – AH 
Adri Kaland – AK 
Jan Minderhoud - JM 
Ko Passenier - KP 

Ria Wilbrink - RW 
Diverse belangstellenden 

 

Afwezig : Anton Melis - AM 
Hans Minderhoud - HM 
René Molenaar – RM (kernwethouder) 

 

   Actie 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

2. AH geeft aan dat stuk betreft brandweer niet geheel volgens vergadering is 

weergegeven; en zal een concept indienen om verslag aan te passen. AH 

6a. KP geeft aan dat gemeente (alsnog) akkoord is gegaan met begroting 

2010/2011. 

6b. Nog steeds geen reactie op bezwaarschrift Bestemmingsplan Kom 

Westkapelle.  

N.a.v. verslag vorige vergadering wordt besloten om voortaan een 

actiepuntenlijst op agenda te plaatsen. JM 

 

3. Ingekomen/uitgaande stukken 

a. Stichting Dagopvan Weeskinderen Kisumu Kenia 

Stichting zoekt contact met scholen, verenigingen, enz. om bekendheid te 

vergroten. Advies Dorpsraad schrijf instellingen die in de gemeentegids zijn 

opgenomen een brief met aanbeveling van de burgemeester. JM zal reactie 

verzorgen richting de stichting. JM 

 

4. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 

a. Bestemmingsplan Buitengebied 

HM heeft deze vergadering bijgewoond echter nu afwezig. 

b. Jaarbijeenkomst ZVKK 

Er is niemand van de dorpsraad naar deze bijeenkomst geweest. N.a.v. deze 

uitnodiging komt vraag naar boven of dorpsraad lid is van deze vereniging en 

of daar contributie voor betaald wordt/moeten worden. Besloten worden dit op 

volgende vergadering te laten terugkomen. 

c. Stichting Welzijn Veere 

RW wilde deze vergadering bijwonen, echter vergaderruimte niet toegankelijk 

voor mindervaliden. Besloten wordt om brief te sturen met daarin verzoek om 

voortaan op locaties te vergaderen die voor iedereen toegankelijk is. JM 

d. Kasteel van Batavia 

Ter kennisgeving 

e. Toekomstvisie/Structuurvisie 



15 juni debat betreft structuurvisie; diverse leden geven aan belangstelling te 

hebben voor de uitnodiging. JM zal deze scannen en emailen. JM 

5. Bespreekpunten 

a. ‘Pleinplakkers’ 

RW geeft toelichting op de stand van zaken. Na overleg met gemeente is 

locatie bepaald van de pleinplakkers. Één bewoner had echter bezwaar, met 

bewoner is afgesproken dat deze een brief krijgt met hierin verwoord dat 

wanneer object veel overlast veroorzaakt deze na slijtage niet 

gerepareerd/vervangen wordt.  JM 

Er is ook een order binnengekomen, voor deze pleinplakkers wordt het 

jaarlijkse budget van de gemeente gebruikt; RW zal contact opnemen met 

gemeente betreft ondertekenen order/offerte. RW 

b. Bom Westkapelle 

De burgemeester heeft vorige vergadering toelichting gegeven op zaken 

rondom ‘de bom’. Echter hierna geen bericht o.i.d. van de gemeente 

vernomen, uitgezonderd bewonersbrief. Terugkoppelen naar gemeente dat 

communicatie in deze situatie niet optimaal (slecht) is/was. JM 

 

6. Wat verder ter tafel komt 

a. Dorpsschouw 

JM geeft toelichting wat er tijdens de dorpsschouw is besproken. En zal t.z.t. 

het verslag van de gemeente doorsturen. 

b. Bankjes Grindweg 

Tijdens dorpsschouw is toezegging gedaan door gemeente om bankjes te 

plaasten langs het nieuwe pad vanaf Wozoco naar kreek. De bedoeling is om 

deze voor de zomer te plaatsen, echter afhankelijk van levertijd. 

c. Jeu des Boules 

RW geeft aan dat er een vraag is binnengekomen of er een Jeu des Boules 

club/vereniging is in Westkapelle. RW stelt voor om club op te richten; 

merendeel van leden ziet dit niet als taak van dorpsraad. Besloten worden RW 

zal reageren om contact op te nemen met de scholen en Stichting Welzijn 

Ouderen. RW 

d. Volgende vergadering 

30 augustus 2011, i.v.m. voorzitterschap besloten vergadering van 19.30, 

openbare vergadering van 20.00. 

e. Agendapunten volgende vergadering 

Achterstalling onderhoud bebouwing, aansprakelijkheid dorpsraad, welstand 

vrij bouwen. 

 

 

7. Rondvraag en sluiting 

 RW stelt voor om betrokkenheid van bewoners te vergroten door op flyer 

een gedicht op te nemen van bewoners, zodat als het ware een 

gedichtenwedstrijd ontstaat. Idee wordt unaniem aangenomen en RW zal 

bij een volgend flyer de ‘aftrap’ geven. 

 RW hoort regelmatig klacht dat ouderen bij calamiteit niet de locatie 

kunnen aanduiden (buiten bebouwde kom) en stelt voor om alle 

prullenbakken te voorzien van nummers. Vergadering is echter van menig 

dat dit geen taak is van dorpsraad, maar dat RW dit via de ANBO ter 

sprake brengt. 

 Bij de verspreiding van de agenda worden de notulen van de vorige 

vergadering meegestuurd. AH stelt voor om de notulen niet mee te sturen 

met agenda aan degene die niet op vergadering aanwezig zijn geweest. JM 

brengt in dat in de toekomst de notulen ook via de site te downloaden zijn; 

echter zal de agenda en notulen apart versturen. 

  


