
            
Notulen dorpsraadvergadering op 2018-02-13
De vergadering vindt plaats in het Polderhuis, Zuidstraat 154 – 156.
Bij deze vergadering is de werkgroep Dorpsvisie Westkapelle uitgenodigd.
Aanvang: 19.30. besloten vergadering.

Aanwezig: Namens  groep Dorpsvisie:
Hans Kees  Minderhoud
Willie Adriaan Verhulst
Ria Jeroen de Witte
Louis(tijdelijk) Marit de Pagter
Jan(tijdelijk)
Adrie

1.0 Opening.
Voorzitter.

2.0 Overleg met de werkgroep dorpsvisie Westkapelle.
De groep dorpsvisie was uitgenodigd bij deze vergadering vanwege een communicatie probleem.
Afgesproken is dat de groep dorpsvisie de ingeslagen weg gewoon kan vervolgen.
Om verdere communicatie problemen te voorkomen zijn er afspraken gemaakt om communicatie 
problemen in  de verdere toekomst te voorkomen.
De dorpsvisie Westkapelle komt als vast onderwerp op de agenda.
Vanuit de Dorpsraad is er altijd minimaal één vaste persoon aanwezig. Bij verhindering komt er een 
vervanger. Dit wordt door de dorpsraad onderling geregeld.
Het verslag van de notulen wordt standaard naar de groep dorpsvisie gestuurd en de notulen van de 
dorpsvisie worden doorgestuurd naar de Dorpsraad. Dit ter informatie.
Verder is er gesproken over de indeling van het MFA. Dit is aan de gebruikers ervan o.a. de 
verenigingen en scholen.
Bijzondere aandacht is echter nodig voor de exploitatie en coördinatie van het geheel. De gedachte is
dat de gemeente Veere dit onder wil brengen bij de verenigingen. Dit is een ten zeerste ongewenste 
situatie. Een vaste coördinator is in deze zeer gewenst.
Bij het veranderen van de functie van Herrijst dit in afgeslankte vorm deels beschikbaar houden voor
sociale contacten e.d. bij feestelijkheden op de markt. Iets wat contractueel geborgd moet worden 
met de nieuwe exploitant.
Zie bijgevoegd verslag Kees Minderhoud.

3.0 Vaststellen notulen vergadering  2017-12-12
Deze worden goedgekeurd.

4.0 Financiën.
Penningmeester. 

5.0 Inbrengen nagekomen agenda punten.
Bloedprikken trombosedienst

6.0 Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten.
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7.0 Bespreekpunten.
Bankje speelplaats Margrietstraat.
Omdat de gemeente Veere geen nieuwe bankjes meer plaatst, is besloten om een bankje van de Jeu 
de boules baan te verplaatsen naar de speelplaats Margrietstraat.

Inloopavond MFA .
Deze was druk bezocht, maar heeft niet direct iets nieuwe gebracht.

Brievenbus op de markt. 
Deze is omgedraaid.

Bloedprikken trombose dienst.
Op de brief, verzonden door Hans is helaas geen reactie ontvangen. Ria heeft heeft hierover ook 
contact opgenomen met de trombosedienst. Het argument was dat er te weinig personeel was in de 
zomer voor bloedprikken in Westkapelle. Wel vreemd dat er voor Oostkapelle wel voldoende 
personeel was om twee keer per week te prikken. Te nemen actie voor volgende vergadering .

8.0 Rondvraag en sluiting
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Maja, 
afgesproken is dat de Dorpsraad alsnog instemt om mandaat aan de groep dorpsvisie te verlenen voor de 
ontwikkeling van Wkp. Belangrijk hierbij is van belang dat de dorpsraad mn via de 2 vertegenwoordigers in 
de groep dorpsvisie goed op de hoogte blijft van wat in de groep Dorpsvisie wordt besproken. De zgn. 
controversiële onderwerpen worden indien dit nuttig blijkt evt. samen met de Dorpsraad voorbesproken. De 
vertegenwoordigers namens de Dorpsraad in de groep Dorpsvisie hebben ook een zeker mandaat om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen en niet voor elke kleinigheid haar achterban bij te praten (moet binnen de 
Dorpsraad zelf geregeld worden). Van de vergaderingen van de Dorpsraad en groep Dorpsvisie zal verslag 
worden gemaakt en over en weer worden uitgewisseld. Verder al op de agenda's zo iets als "terugkoppeling 
vanuit groep Dorpsvisie" en bv "suggesties Dorpsraad voor groep Dorpsvisie" worden toegevoegd. Naast het
mandaat heeft de Dorpsraad ook haar vertrouwen uitgesproken in de groep Dorpsvisie.
Afgesproken is om in het verslag bovenstaande vast te leggen. Als dit als zodanig wordt vastgelegd is dit 
voor de groep Dorpsvisie voldoende om als groep verder te gaan waarbij het projectplan voor een zgn. 
afgeslankt Herrijst prioriteit 1 is. Gevraagd is dan ook aan de Dorpsraad om hierin in mee te denken d.w.z. 
aan welke functies in het toekomstige Herrijst denken we????
Verder is nog even stilgestaan bij het toekomstig beheer van het MFA. Omdat namens de Stuurgroep de 
"grootgebruikers" van het MFA zijn uitgenodigd om mee te praten en denken over het toekomstig beheer van
het MFA (waarbij het mi voor de GV de bedoeling is dat de verenigingen het zoveel mogelijk zelf gaan 
doen) kan dit onderwerp wel eens een raar verloop krijgen. Het leek ons als groep (Dorpsraad en Dorpsvisie)
goed om vooraf aan GV kenbaar te maken hoe wij daar in staan. Een eerste peiling van gisterenavond is dat 
je het beheer van het MFA niet moet overlaten aan de verenigingen. Een coördinator aangesteld namens de 
gemeente zou toch wel het minimum moeten zijn. Het leek ons dan ook goed om een stok in de spaken te 
steken d.w.z. voorafgaand aan het as. overleg Stuurgroep/verenigingen de gemeente hierop aan te spreken. 
Hoe gaan we dat doen?? Misschien dat jij samen met Hans hierop kunnen reageren (jullie beiden hebben nl. 
uitnodiging voor dit overleg ontvangen).
Als laatste is nog even gesproken over het nader uitwerken van de in mei 2016 opgestelde Dorpsvisie. Hoe 
gaan we hier handen en voeten aan geven. Het gaat er mn. om wat meer structuur in dit proces te brengen 
door bv maandelijkse bijeenkomsten v.d. groep Dorpsvisie vooraf vast te leggen, periodiek 
(informeel)overleg met Kernwethouder en ambtenaar in te plannen, aanstellen (gezamenlijk) secretariaat 
(dorpsraad/dorpsvisie), communicatie richting bewoners, uitwisseling verslagen Dorpsraad en groep 
Dorpsvisie, etc. etc.
Misschien is het goed om i.v.m. bovenstaande op korte termijn overleg in te plannen (na ontvangst verslag 
vergadering van gisteren) waarbij onder ander bovenstaande allemaal aan de orde komt.
Ik zal proberen voor die tijd een opzet te maken voor de mogelijk toekomstige invulling (functies) vanuit 
Wkp. voor het afgeslankte Herrijst.
Gr. Kees
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