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Aanwezig: Afwezig:

Jan Minderhoud -JM
Anton Melis – AM; 
Hans Minderhoud – HM(vicevoorzitter); 
Willeboord Verhulst – WV(secretaris); 
Ria Wilbrink – RW; 
Adrie Hendrikse-AH
Louis de Korte – LdK
Hennie van Hertum
Kees Minderhoud(werkgroep Dorpsvisie)
Adriaan Verhulst(werkgroep Dorpsvisie)
Maja van Oudenaerde(werkgroep Dorpsvisie)

Chris Maas – CM (kernwethouder)

Opening.
De vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

D  orpsvisie Westkapelle.  
Het ultimatum betreffende het geëiste mandaat besproken. Hans en Jan wonen namens de 
dorpsraad de vergaderingen bij. 
Besproken wensen en eventuele beslissingen zullen in overleg met de dorpsraad besproken 
c.q. getracht uit te voeren. Controle hierop door Hans en Jan

Inbrengen nagekomen agenda punten.
Kleine ergernissen. E.e.a. wordt toegelicht door Hennie van Hertum.
O.a. paarden- en hondenpoep. Hier is weinig tegen te doen. Alles is afhankelijk van het 
sociale gedrag van de bezitters c.q. gebruikers.
Fout parkeren in de Kerkweg bij de toren. Het niet parkeren deel wordt extra aangeduid door
een gele streep.(Fernando Hamelink. Is inmiddels uitgevoerd.) 
Het fietsen op de dijk tussen Erica en en het einde oprit Zuidstraat ter hoogte van de 
Weverijstraat wordt gedoogd. De situatie op de dijk is wat verwarrend door de rode kleur. 
Het handhaven enige tijd geleden was in opdracht van de gemeente Veere(?).

Vaststellen notulen vergadering 2017-06-06.
Goedgekeurd. 

Financieel jaarverslag.



Door een misverstand moet het financieel jaarverslag 2016 nog gecontroleerd worden. 
Anton organiseert dit.

Binnengekomen brieven en stukken.

Uitnodigingen, medelingen en terugkoppelingen.
Brief provincie betreft woningverbetering ter kennisgeving aangenomen.
Brief over aanpassen bushaltes. Voorstel om de halte bij Dreefje  te houden zoals deze is. Is 
gezien de situatie niet aan te passen volgens de nieuwe eisen.

Bespreekpunten.
Snelheidsremmers Kerkeweg liggen volgens Ria op de verkeerde plaats. Aan het nut hiervan
bestaan enige twijfels, gezien de snelheid waarmee het verkeer de de bocht naar de 
Torenstraat kan nemen.
De brievenbus op de Markt bij de hervormde kerk is 180o  gedraaid. Deze staat nu gericht  
naar het parkeerterrein. Dit levert problemen op om deze te bereiken wanneer de 
parkeerplaatsen bezet zijn.
Bericht hierover naar Postnl.
Beschermkap geldautomaat bij RABO bank is aangevraagd.
De regeling van de verkeersstromen tijdens de proloog van de ZLM-toer was niet optimaal. 
Was geregeld door de toerorganisatie. 
Wederom waren er klachten over de toestand van de Jeu de boule baan betreffende het 
onderhoud en het gebruik. Hierover waren vraagtekens. Ria heeft bewijzen.
 

Rondvraag en sluiting.
Parkeerkaart voor snorscooter bij de boulevard/KNRM post. Deze is niet nodig omdat een 
snorscooter gezien wordt als een fiets.
Het onderhoud c.q. kwaliteit van de stoelen in Westkapelle Herrijst is niet optimaal. Wie?
Wanneer het nieuwe MFC er komt graag voldoende parkeerplaatsen voor fietsen. 150 tot 
200.


