
            Notulen vergadering dorpsraad Westkapelle 2019-08-27.
De vergadering vindt plaats in het Polderhuis, Zuidstraat 154 - 156.
Aanvang 20:00 uur.

Aanwezig; Hans Ria Louis
Willie Anton Jos

1.0 Opening.
Voorzitter.

2.0 Vaststellen notulen vergadering    2019-05-07  .
Goedgekeurd.

3.0 Financiën.
Uitgaven voor de Dorpsvisie  werden besproken

4.0 Inbrengen nagekomen agenda punten.

5.0 Mededelingen.
Anton had de agenda en notulen niet ontvangen. E-mail adres aangepast
Gemeente heeft Hans over problemen met laden en lossen gesproken. Doorverwezen naar de
ondernemers vereniging
Hans heeft samen met Maya en van Wezel gesproken over de nieuwe woonvisie in 
Westkapelle.

6.0 Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten.

7.0 Dorpsvisie
Stand van zaken sportzaal De Bellink verenigingsgebouw Westkapelle.
Hier zitten nog wat haken en ogen aan.

8.0 Bespreekpunten.
Nieuw terrassen beleid wordt besproken 

Stikkers op borden staats bosbeheer.
Hans heeft hierover contact gehad met Staatsbosbeheer. Deze kunnen niet geplaatst worden

Jeu de boule baan.
Hans en Anton zouden hiervoor zorg dragen

Letters op de markt.
Deze worden uitgevoerd. Er zijn echter maar 24 posities beschikbaar. Besloten wordt om de 
twee resterende letters op de tegels ernaast te laten aanbrengen

 
Connexxion
De situatie zoals die nu is, is onwenselijk. Na 23 september is er meer bekent. Het 
vermoeden is aanwezig dat er in de huidige situatie geen veranderen zal plaats vinden. 
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Parkeerbeleid.
Hier is intensief over gesproken. Waren wat onduidelijkheden voor wat betreft 
parkeerplekken tweede en vakantie woningen. Ook is de dorpsraad tegen betaald parkeren.

Communicatie met de gemeente Veere.
Het komt met een bepaalde regelmaat voor dat de vergaderdata erg laat verstuurd worden. 
Omdat de E-mail van de dorpsraad niet elke dag gelezen worden is het een paar keer 
gebeurd dat de vergaderdatum reeds voorbij was.

9.0 Rondvraag en sluiting
Bouwgrond Kerkeweg. Heeft met woningbeleid provincie te maken.
Verkeerssituatie over fietsen en fietspaden besproken. Is wat problematisch.  

Secretariaat; 
p.a. Molenweg 34. www.dorpsraadwestkapelle.nl 2
4361BW Westkapelle. info@dorpsraadwestkapelle.nl 
0118576031

http://www.dorpsraadwestkapelle.nl/
mailto:info@dorpsraadwestkapelle.nl

