NOTULEN
Datum
Tijd
Opgesteld door
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

19 juli 2016
20.00
Jan Minderhoud
Anton Melis - AM
Hans Minderhoud – HM (vicevoorzitter)
Jan Minderhoud – JM (secretaris)
Willeboord Verhulst - WV
Ria Wilbrink – RW
Denise Nuhaan – kern ambtenaar
Adrie Hendrikse – AH
Louis de Korte - LK
Actie

1.

Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2.

Verslag vorige vergadering
Notulen wordt vastgesteld.

3.
a.

Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten
Dorpsschouw
Op 31-05 is er dorpsschouw geweest. Denise zal het verslag hiervan mailen.

4.
a.

Bespreekpunten
Voorstel wijkagent
Pauline Heuvelmans is aanwezig namens de politie; binnen gemeente Veere zijn
2 wijkagenten. Als wijkagent is het fijn om jaarlijks samen na te denken over de
situatie in de kern; wijkagent is er voor de burger en Westkapelle.
Aandachtspunten voor Westkapelle zijn op dit moment: crossterrein en drugs.
Dorpsvisie
De dorpsvisie is afgerond en gepresenteerd aan de raad; de vraag is hoe nu
verder. Enkele dorpsraadleden geven aan het stuk nog niet goed inhoudelijk te
hebben doorgenomen; besloten wordt om de volgende vergadering dit punt terug
te laten keren. Denise vraagt naar de financiën, Anton zal dit verder afhandelen. AM
Fietsen dijk
Er is een klacht binnen gekomen over het fietsen op de dijk, met name het
gedeelte tussen KNRM/Erica en de tank. Op dit moment is er een gedoogbeleid
wat het fietsen toelaat; de dorpsraad staat achter dit beleid, en is voornemens dit
zo te laten.
Klachten mindervaliden
Er zijn enkele klachten vanuit mindervaliden betreft bereikbaarheid. Een punt van
aandacht is de bereikbaarheid van het strand. Hiervoor is een zogenaamde
strandrolstoel beschikbaar, echter blijkbaar bij weinig mensen bekend. Er wordt
een idee geopperd om informatie bij het botenhuis KNRM te hangen. JM zal
hiervoor contact opnemen met SSV.
JM
Verder zouden er bankjes verwijderd zijn zonder dit mede te delen. RW zal
hiervoor contact opnemen met Marco Melis om te kijken welke mogelijkheden er
zijn.
RW

b.

c.

d.

1

5.

Rondvraag en sluiting

Vanwege het teruglopende aantal leerlingen krimpen de scholen; wellicht
zullen de 2 basisscholen meer moeten samenwerken of samengevoegd
worden. Op dit moment is daar nog niet veel van bekend.

RW geeft aan de er enkele paardenbezitters klachten hebben; deze klachten
zijn echter nog niet gemeld via gemeente/staatsbosbeheer. Klachten dienen
allereerst via de gebruikelijk weg gemeld te worden, mocht hierop geen actie
ondernomen worden; dan kan de dorpsraad in actie komen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
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