
NOTULEN

Datum : 8 mei 2018
Tijd : 20.00
Opgesteld door : Jan Minderhoud
Aanwezig : Louis de Korte - LK

Anton Melis - AM
Hans Minderhoud – HM (vicevoorzitter)
Jan Minderhoud – JM
Ria Wilbrink - RW

Afwezig : Chris Maas – CM (kernwethouder)
Adrie Hendrikse – AH
Willeboord Verhulst - WV

Actie

1. Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

Mededelingen
Voorzitter deelt mee dat het bord over de vuurtorens opnieuw is geplaatst bij
de stenen bank op de dijk.

2. Verslag vorige vergadering
Notulen  worden  vastgesteld.  N.a.v.  de  notulen  wordt  opgemerkt  dat
kernwethouder actie onderneemt betreft schutting/verrommeling Calandplein. 

3. Financiën
Geen op-/aanmerkingen

4. Inbreng nagekomen agendapunten
n.v.t.

5. Mededelingen
a. Brief tweede woningen

De brief  die  vanuit  de  dorpsraad  is  verzonden,  wordt  meegenomen in  het
coalitie-overleg.

6. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten
a. Speelruimte

Er is een aankondiging per mail gekomen, echter nog geen specifieke datum
bekend betreft bijeenkomst.

7. Bespreekpunten
a. Stadhuis-monument

Dorpsraad  staat  achter  het  initiatief  van  de  stichting  Cultuurbehoud
Westkapelle, om een monument op te richten voor het verwoeste stadhuis. De
dorpsraad zou hiervoor  het  projectbudget  kunnen inzetten;  echter  heeft  de
dorpsraad wel vragen over de offerte/kosten. Graag overleg hierover.
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b. Voorbereidingsbesluit ‘Kreek & Duin’
Bewoners van de Parkweg hebben destijds een overeenkomst gesloten met de
grondeigenaar over de toekomstige woningbouw. Eén van de afspraken was
geen twee-onder-een-kapwoningen, onlangs is echter een vergunning verleent
en de bouw gestart van een twee-onder-een-kapwoning. De gemeente heeft
ondertussen  een  voorbereidingsbesluit  genomen  waar  de  bouw  van  twee-
onder-een-kapwoningen wordt tegengegaan.
De bewoners van de  Parkweg zijn  van mening  dat  de  dorpsraad van deze
plannen  op  de  hoogte  was,  dit  is  echter  niet  het  geval.  Dorpsraad  heeft
hierover geen correspondentie ontvangen, behalve brief voorbereidingsbesluit.
De dorpsraad neemt verder ook geen actie betreft dit punt, het is een zaak van
de bewoners Parkweg. 

8. Dorpsvisie
De dorpsvisie-groep is de laatste tijd vooral bezig geweest met de ontwikkeling
van  het  MFA;  echter  vooralsnog  ligt  de  bal  vooral  bij  de
verenigingen/toekomstige gebruikers.  Verder maakt de groep zich sterk voor
behoud van een sociale functie op de huidige locatie van Westkapelle Herrijst.
Daarnaast  is  een lijst  gemaakt  welke  actie  er  uit  de dorpsvisie  naar  voren
komen  en  op  korte  termijn  actie  vragen;  een  belangrijk  punt  is  het
ontbreken/bouwen van starterswoningen in de kern Westkapelle.

9. Rondvraag en sluiting
 Louis vraagt of iemand weet wat de regels zijn betreft parkeren campers in

de openbare ruimte, n.a.v. vraag bewoner. Niemand van de aanwezigen
weet de exacte regels, deze zijn wellicht te vinden in de APV.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
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