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NOTULEN 
 
Datum : 24 maart 2015  
Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  
Aanwezig : Adrie Hendrikse – AH 

Adri Kaland – AK (voorzitter) 
Louis de Korte - LK 
Anton Melis - AM 
Hans Minderhoud - HM 
Jan Minderhoud - JM (secretaris) 
Willeboord Verhulst - WV 
Ria Wilbrink - RW 
Chris Maas – CM (kernwethouder) 
Diverse belangstellenden 

 

   Actie 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

Helaas geen verslag aanwezig, volgende vergadering bespreken. 

 

3. Ingekomen/uitgaande stukken 

a. Cultuurvisie 

Niet inhoudelijk besproken, hoofdlijn lijkt voldoende 

 

4. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 

a. Korfbal 

De laatste vandaalbestendige korfbalpaal is in gebruik genomen, AK was hierbij 

aanwezig vanuit de dorpsraad. 

b. Camping De Boomgaard 

30 maart is een informatieavond gepland m.b.t. uitbreiding De Boomgaard. 

Vanuit de dorpsraad gaan AK, AM en HM naar deze bijeenkomst. 

 

5. Bespreekpunten 

a. Huisvestingbeleid 

De gemeente hoopt medio mei/juni het huisvestingbeleid te evalueren; als 

dorpsraad hebben we enkele klachten binnen gekregen m.b.t. 2e woningen. We 

zullen een brief aan college en gemeenteraad sturen met onze bedenkingen. JM 

b. Kruising Zuidstraat e.o. 

HM geeft aan dat er na de aanpassing van de kruising hoogst waarschijnlijk 

problemen ontstaan met afslaand verkeer in Kerkeweg. Vergadering besluit 

vooralsnog geen actie te ondernemen, maar de situatie even aan te zien. 

c. Snelheidsregime Prelaatweg 

AH geeft aan dat er op Facebook veel reactie is op dit onderwerp. De 

vergadering is van mening dat de dorpsraad voldoende actie heeft ondernomen 

en dat dit een gepasseerd station is.  

d. Dienstregeling openbaar vervoer 

De nieuwe dienstregeling met veel bezwaren ingegaan, er vooralsnog geen 

klachten bij de dorpsraad binnengekomen. Mochten er klachten ontstaan, dan 

doorverwijzen naar de provincie. De huidige regeling loopt tot de zomer. 
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e. Vlaggenlijn 

Vanuit de Oranjevereniging is gevraagd financieel te voorzien in aanschaf van 

vlaggenlijnen. Dorpsraad had hiervoor €750,- gereserveerd van het 

projectbudget, AM zal dit verder afhandelen. AM  

f. Projectbudget dorpsraad 

Het projectbudget 2014 moet nog vanuit de gemeente betaald worden aan de 

dorpsraad, AM zorgt voor de verder afhandeling. Daarnaast nog controle op 

afwikkeling korfbalpalen. AM 

Betreft projectbudget 2015 staat gepland voor onderhoud bruggetje. Vanuit de 

gemeente komt er 8 ton beschikbaar voor burgerinitiatieven, dorpsraad besluit 

om te onderzoeken of we hiervan gebruik kunnen maken voor bruggetje. HM/JM  

g. Dorpsvisie 

JM schets de stand van zaken van de kerngroep dorpsvisie. Er zijn 4 SWOT’s 

gemaakt van diverse onderwerpen, deze worden samengevat. Daarna worden 

er weer vervolgstappen ondernomen.  

h. Begraafplaats 

RW geeft aan dat er klachten zijn rondom de bereikbaarheid op de 

begraafplaats. Na regenval zijn de semi-verharde paden niet goed toegankelijk. 

Wethouder Maas geeft aan dit intern te bespreken. CM 

 

6. Rondvraag en sluiting 

 Wethouder Maas geeft aan dat er n.a.v. wateroverlast ingenieursbureau 

aan een oplossing werkt. Actie op korte termijn: Krekelstraat HWA richting 

’t Hout en schoonwater (hwa) Molenwal ontkoppelen. 

 Wethouder Maas geeft aan dat het fietspad richting Zoutelande 

‘onderlangs’ op termijn wordt verbreedt.  

 Onlangs zijn enkele bankjes verplaatst/verwijderd, HM neemt hierover 

contact met Marco Melis. HM 

 RW geeft aan dat Zorgstroom in contact wil komen met de dorpsraad. 

Voorgesteld wordt om hun uit te nodigen voor de komende vergadering. RW 

 LK geeft aan dat er diverse kolken in de kern opnieuw gesteld zijn, echter 

dat deze niet goed in de verharding liggen. Wethouder zal dit intern 

doorgeven binnen de gemeente. CM 

 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

  


