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NOTULEN 
 
Datum : 24 mei 2016  
Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  
Aanwezig : Adrie Hendrikse – AH 

Louis de Korte - LK 
Anton Melis - AM 
Hans Minderhoud – HM (vicevoorzitter) 
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 

Notulen wordt vastgesteld. 

 

3. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 

a. Schouw GVVP 

AH en JM hebben met Koos Louwerse (externe via gemeente) een schouw 

gedaan n.a.v. het GVVP (gemeentelijk vervoersplan). Er zijn enkele knelpunten 

aangegeven en andere punten besproken. 

b. Accommodatiebeleid 

Er is een bijeenkomst geweest m.b.t. accommodatiebeleid gemeente Veere; 

hierin is e.e.a. toegelicht. Er volg een verslag vanuit de gemeente. 

 

4. Bespreekpunten 

a. Dorpsvisie 

De definitieve versie wordt donderdag 26-05 aan de gemeenteraad overhandigd. 

De dorpsraad is van mening dat er te weinig aandacht is besteed aan het 2e 

woningbeleid; ook gezien de uitslag van de informatieavond. 

b. Aula begraafplaats 

De gemeente is voornemens om de gebouwen op de begraafplaats te herzien. 

Dit zou mogelijk inhouden dat de berging en aula verdwijnen; waarvoor een 

nieuwe schuilmogelijkheid terugkomt. De dorpsraad is van mening dat de 

onderhoud status van de aula redelijk tot goed is en de berging van zodanige 

(historische/culturele) waarde is, dat slopen geen goede optie is.  

c. Bruggetje 

JM geeft toelichting over de stand van zaken, het is erg lastig om nog voor de 

zomer een moment in het rooster van de studenten van Scalda te vinden. Hij 

probeert of het nog voor de zomer mogelijk is, anders kort na de zomervakantie. 

d. Zuidstraat e.o. 

De laatste tijd zijn er veel werkzaamheden aan en rond de Zuidstraat. De 

werkzaamheden op zich zijn positief, echter het vele verkeershinder wat dit met 

zich meebrengt is teveel.  
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e. Duinovergangen 

Dorpsraad zou uitgenodigd worden voor overleg betreft duinovergangen; 

uitnodiging nog niet ontvangen. LK hierover navraag doen. 

 

 

5. Rondvraag en sluiting 

 Bushalte Dreefje, deze halte ‘bestaat’ niet het dorp in, wel het dorp uit. Dit 

betekend dat mensen bij deze halte willen uitstappen een rondje Westkapelle 

moeten maken, met als gevolg extra kosten (extra zone). CM geeft aan dat 

de verkeerskundige van de gemeente hiermee bezig is en wacht op een reactie 

vanuit Connexxion. 

 RW geeft aan de ruiters klagen over onderhoud van de paden; dit n.a.v. een 

klacht over paardenpoep. Vooralsnog geen actie ondernemen. 

 Parkeren Kerkeweg, er is een parkeerverbod aan begin van de Kerkeweg. 

I.v.m. zicht op tegemoet komende verkeer vanuit het dorp, zou het wenselijk 

zijn om het verbod uit te breiden met ca. 5m in noordelijke richting. 

 Hoek Casembrootstraat, de begroeiing de op hoek Casembrootstr./Grindweg 

is van dusdanige hoogte dat verkeer vanuit Casembrootstraat het fietsverkeer 

vanuit Zoutelande niet kan zien. Wordt meegenomen bij de schouw van 31 

mei. 

 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

  


