
23-12-19, westkapelle

Notulen vergadering van dorpsraad met alle gebruikers van de Bellink en westkapelle herrijst 
gehouden op 17-12-19.
Aanwezig.
Hans minderhoud: dorpsr/Anton melis: dorpsr/ Ria Wilbrink:dorpsr/ Louis de Korte:dorpsr/
Vertegenwoordigers van de volgende groepen: Biljart/Muziek/Gym/Visiegroep/Vrouwen van 
nu/Cultuurbehoud/ Adrie Roelse namens DTV/ Jos van Vaardegem  vanuit gemeente.

Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur voor iedereen en heet iedereen hartelijk welkom.

Daarna geeft voorzitter de reden op van het bij elkaar roepen van alle gebruikers en de Visie groep.
Hij hoopt op een goede vergadering waar aan het eind een duidelijk en eentonig geluid vanuit kan 
gaan richting de gemeente voor het behoud van herrijst (gemeente als eigenaar ) en mooie 
ontwikkeling voor de rest van het vastgoed op westkapelle.
Dorpsraad kan zich niet vinden in de stappen die gemeente nu zet en vraagt zich af waar alle moeite 
en beloften vanuit het verleden vanuit de gemeente zijn gebleven.
Dorpsraad heeft gevoel dat het allemaal en voor iedereen veel energie gekost heeft die nu zomaar 
aan de kant wordt gegooid.

Daarna vraagt hij wat de verschillende partijen hier van vinden.

Okk: Herrijst zou verkocht kunnen worden als er compleet nieuw MFA kwam. (verleden besproken)
Geen MFA en dan nu toch verkoop dat kunnen wij niet snappen
Wij hebben er geen studie van gemaakt maar wij geloven niet in verkoop met voorwaarden die dan 
ook tot in lengte van jaren zullen werken en het behoud van Herrijst borgen zoals het nu is.

Korfbal: Het is een symbool van de wederopbouw en vreze dat we in de toekomst met lege handen 
komen te staan.
Sporthal zoals belooft is heel fijn en goed om te trainen maar wij zouden graag zien of er met een 
beetje meer geld niet iets mogelijk is om ook nog wedstrijden te kunnen houden. Hopen dat 
gemeente dit nog eens overweegt.

Biljart: Wij willen biljarten afgezien van de locatie. Biljart is veelal ouderen die met een beperkt 
financieel middel die doen en dan moet er voor een euro koffie zijn en dat moet over 25 jaar nog zo 
zijn. De kosten moet zo laag mogelijk zijn maar ook gehouden worden.

Ingekomen brief vanuit dorp: deze brief vraagt zeer duidelijk om behoud van herrijst en geen 
verkoop.

Algemeen:  kopen als soort overkoepelde vereniging voor een symbolisch bedrag is voor over grote 
meerderheid geen optie. Ook is dan de vraag of er wel vrijwilligers gevonden zullen worden en dit 
ook houdbaar is voor de toekomst.

Cultuur: geeft aan veel droge ruimte nodig te hebben voor allerlei opslag en ziet dit verdwijnen bij 
verkoop

Visiegroep: geeft duidelijk aan dat er gestreefd wordt naar een levendige en mooi uitstralende markt 
maar heeft nooit de verkoop van Herrijst als gewenst genoemd.

Dus conclusie is dat deze avond niemand aanwezig is die verkoop van herrijst wenst.



Wel willen we allemaal dat er iets veranderd en dat een likje verf alleen niet genoeg is aan het 
gebouw.
We willen er samen voor pleiten dat de regie niet uit handen gegeven wordt en dat het gebouw dus 
in handen van gemeente blijft.

Korfbal: zou graag een duidelijk signaal namens alle verenigingen en gebruikers richting gemeente 
afgeven.

Meerdere partijen zeggen dat het misschien beter is om alleen de werkelijke gebruikers een brief te 
laten ondertekenen.
Okk heeft deze brief al rondgestuurd.
Deze zal door alle gebruikers en de dorpsraad worden ondertekend en daarna naar de gemeente en 
de pzc worden gestuurd.

Voorzitter bedankt ieder voor fijne manier van vergaderen en werkt vervolgens de agenda verder af.

Fietsers vanuit smouzegang kunnen in de toekomst de dijk op en bovenop komt oversteekplaats naar
fietspad bovenop de dijk. Gemeente heeft dit voorstel goedgekeurd.

Aula begraafplaats zal worden vervangen door schuilplek.
Erg jammer vinden wij dit als dorpsraad.
Er zal nog navraag gedaan worden of dit niet meer tegen te houden is of eventueel de schuilplek op 
het nieuwste(achterste) deel van de begraafplaats plaatsen.
Naar ons idee is het kapitaal vernietiging.
Jos zal kijken wij er over gaat en wat er verder van bekend is.
Volgens Adrie Roelse is het een raadsbesluit.

Iedereen bedankt voor aanwezigheid bedankt de voorzitter ons allen.

Wel thuis.
 


