Aanwezig.
Jos, Louis, Hans, Adrie, Ria, Willie, Arno Wielemaker en Niels te Sligter
Notulen vergadering 2020-01-21 dorpsraad Westkapelle.
1.0

Opening.
Voorzitter.

2,0

Toelichting leefbaarheid kom Domburg door Jaap Labrujere over het tweede woning beleid.
Het probleem tweede woningen. Dit probleem openbaart zich ook in Westkapelle.
Het beleid van de gemeente Veere is niet bevorderend voor de leefbaarheid. Het sluit ook
niet aan bij de wens van de inwoners van o.a. de kernen Domburg, Westkapelle en
Oostkapelle. Dit beleid zorgt er ook voor dat woningen voor de reguliere bevolking
onbetaalbaar worden.
Verder is er gediscussieerd over de verkoop van Westkapelle Herrijst. Uit deze discussie is
naar voren gekomen dat de gemeenteraad een eigen inzicht heeft die niet de mening van de
inwoners vertegenwoordigd. De gedachte is altijd geweest dat de gemeenteraad er is voor de
inwoners. De inwoners hebben het idee dat ze zich hierin vergissen.

3.0

Vaststellen notulen vergadering 2019-12-17
Brief over schuilhok begraafplaats
Opstellen speelplan

4.0

Financiën.
Penningmeester. Deze is niet aanwezig.

5.0

Inbrengen nagekomen agenda punten.

6.0

Mededelingen.
Nieuw trap schermershoofd. Nieuwe berekening trap valt €200,000 goedkoper uit.
(Gecorigeerd €160.000)
De discussie gaat verder over bereikbaarheid strand voor rolstoelgebruikers.
Groen in de kernen wordt versoberd.
Porthos is niet meer. Aanvragen voor WMO moeten rechtstreeks bij de gemeente ingediend
worden.

7.0

Dorpsvisie.
Niet iedereen was overtuigd van de toegevoegde waarde hiervan.

8.0

Bespreekpunten.
Handtekeningenactie Westkapelle Herrijst.
Besproken wordt om een handtekeningen op te starten voor het behoud van Westkapelle
Herrijst.
Seizoen markten
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Fietsenstallingen(Anton). Plaatsen waar de waar de fietsenstallingen komen.
Bank vrouwen van nu. Is dit jaar blijven staan. Vorige keer heeft de firma Gabriëlse belooft.
dat deze de bank elk jaar weggehaald zou worden. Is niet gebeurd. Om eventuele problemen
in de toekomst te voorkomen wordt het weer weer gevraagd
Glinten.
Voorwaarden voor het plaatsen van nieuwe glinten zijn veranderd. Onduidelijk bestaat over
de bestaande glinten.
9.0

Rondvraag en sluiting
Nieuwsbrief gemeente. Moet men zich voor aanmelden.
Niels te Slichter. Er is wat onzekerheid over Trailer vergunningen voor Westkapelle.
Louis stopt met de dorpsraad en wordt word bedankt voor zijn inbreng
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