Verslag van de openbare dorpsraadvergadering van 20 Januari 2009.
Aanwezig als gast: Stichting Welzijn Veere (dhr. Maas- directeur, mw. Van Osouderenwerker en Sandra van der Linde – jongeren/straatwerker).
Aanwezig van de dorpsraad Zoutelande: mw. Marcusse-voorzitter, dhr. Verrips –
penningmeester, dhr. Koppejan- lid en mw. Pauli-secretaresse.
Zeer geringe opkomst: 22 inwoners. Het is al een paar jaar niet meer
voorgekomen dat er zo weinig belangstelling was.
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Opening
Verslag vorige vergadering
Mededelingen
Informatie over de Stichting Welzijn Veere door de heer Maas
(directeur), mevrouw Van Os (ouderenwerker) en een jongerenwerker
Vragen naar aanleiding van punt 4
Rondvraag
Afsluiting onder het genot van een nieuwjaarsborrel en een hapje.

De voorzitter heet iedereen welkom.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen:
Allereerst een bedankje aan de verkeersstewards en de Gemeente.
De eerste groep vanwege het in goede banen leiden van het verkeer in de
zomermaanden en wel zodanig dat de Gemeente het niet nodig acht om betaald
parkeren in te voeren. De Gemeente werd gecomplimenteerd met het mooie
nieuwe parkeerterrein aan de Westkapelseweg. Het ligt mooi verscholen en is
veilig.

Project Langstraatplein
Het project is van start gegaan. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest
van de werkgroep. Gevraagd wordt aan de bewoners om d.m.v. het uitgereikte
vragenformulier antwoord te geven op de volgende vragen:
- Heeft Zoutelande behoefte aan een fietsenparkeerplaats en zo ja, waar.
- Wat is een goede plek voor een oriëntatietafel
- Moet er een oplaadpunt komen voor elektrisch fietsen en zo ja, waar.
Bij het schrijven van dit verslag kunnen we het volgende meedelen:
Op alle vragen werd er verschillend gereageerd.
Over het algemeen is men het erover eens dat het realiseren van een
fietsenparkeerplaats en een oplaadpunt voor de elektrische fietsen een goed
idee is. De plaatsen hiervoor liepen nogal uiteen. Dat de oriëntatietafel op de
dijk moet komen en met uitzicht op zee was unaniem.

Staatsbosbeheer (SBB)
Van diverse bewoners is de klacht binnengekomen dat het nieuwe bos achter de
Brandweerkazerne in erbarmelijke staat verkeert. De dorpsraad gaat het SBB
hierover aanschrijven.
Bij het schrijven dit verslag is er inmiddels een brief naar het SBB gegaan met
kopie aan B&W van de gemeente Veere.
Die brief is in behandeling genomen door B&W tijdens een vergadering, waarbij
ook de PZC aanwezig was. Vervolgens heeft de PZC de dorpsraad om een
afspraak bij het bos verzocht. De voorzitter en de secretaris van de dorpsraad
zijn de volgende dag samen met de PZC en een fotograaf naar het betreffende
bos gegaan. Twee dagen later is er een artikel met foto in de PZC verschenen en
hierop heeft SBB inmiddels gereageerd. Een afspraak met SBB is gemaakt.
Bank in bos
Het zitbankje, dat door de dorpsraad is aangeschaft voor het nieuwe bos, is
inmiddels geplaatst.
Budget 2009
De dorpsraad wil haar hele budget voor 2009 besteden aan een oriëntatietafel
op de vernieuwde dijk. Zij heeft e.e.a reeds met de gemeente besproken. Wat
het kostenplaatje zal zijn is nog niet bekend. Zeker is dat het ter beschikking
gestelde budget van de dorpsraad niet voldoende zal zijn om de tafel te
bekostigen. Daarom gaat de dorpsraad t.z.t. aankloppen bij verschillende
instanties voor een bijdrage.
Tot zover de mededelingen.

4. Informatie Stichting Welzijn
Directeur van de Stichting, de heer Maas, doet het woord en legt uit wat de
Stichting doet en hoe die is ontstaan.
De Stichting is geen onderdeel van de Gemeente maar de Gemeente voert wel
e.e.a uit. De doelstelling van de Stichting is het leveren van een bijdrage aan een
goede samenleving. Wat de Stichting allemaal doet kunt u lezen op www. Welzijn
Veere.nl.
Vragen naar aanleiding van 4.
V. Er is 1x per maand een ”open tafel”, kan dat niet wat vaker?
A. Er is geen vraag naar meer.
V. Kan de jongerenwerker/ straatwerker een keer naar het Olmenlaantje gaan
om de jongeren daar aan te spreken?
A. Ja dat is mogelijk. Sandra kan er een keer gaan kijken.
V.Er is ook een hangplek op de dijk bij De Distel. Kan Sandra ook daar eens langs
gaan?
A. Ja , Sandra gaat kijken.
6. Rondvraag
M.b.t. de aanstaande dorpsschouw hebben wij de inwoners gevraagd met ons mee
te denken over de knelpunten en misstanden in het dorp.
Het volgende werd door de bewoners geventileerd:
De T-kruising Werendijke – Werendijkseweg is niet verlicht. Kan gevaarlijke
situaties veroorzaken.
Er is geen trottoir tussen de Koddelaan richting Werendijkseweg.
Kruispunt Koddelaan-Langedam: is het een kwestie van tijd dat daar een
ongeluk gebeurt. Zeer onveilige situatie.
Voetbalveld: moet in het dorp blijven.
Sloten Bosweg: Erbarmelijke staat van onderhoud! Zou men in 2008 al mee
beginnen.
Koddelaan: slecht zijn de verlichting, stoepen, wegdek en groenstroken.
Glascontainer: Staat pal op de T-kruising van Olmenlaantje-Koddelaan! Moet
daar weg. Dit geldt ook voor de vuilcontainer.
Bereikbaarheid van de dokter: Kan beter via Leenesland. Hoe zit het met het
parkeerbeleid in de zomer. Er gaan beslist toeristen staan op de parkeerplaats
bij de dokter.
Sloestraat: slecht wegdek en stoepen.
Hangjongeren: Bij de Rabobank (ook binnen), parkeerterrein Wulkpad,
Olmenlaantje, Pauwtje, op de dijk bij De Distel.
Voetpad Tien Torens naar Streefkerksehuis: zeer slecht begaanbaar.

Elzenlaantje: slecht wegdek.
Molenweg naar Thijsweg: slecht wegdek.
De bewoners in de Tienden hebben aan de dorpsraad een brief gestuurd waarin
zij klagen over:
De bestrating en trottoirs in het algemeen.
Het winkelbestand: In de winter is er niet veel open. Als ze al open zijn dan
alleen maar op bepaalde tijden. Er is een zeer beperkt aanbod van vis, groenten
en vlees.
Duinovergangen: Moeilijk te belopen. De treden lopen niet door tot de dijk en
alles wordt slecht onderhouden. Voor de rollatorgebruikers is er slechts één
overgang die geschikt is. Bij het dorp aangekomen kan men niet naar beneden.
Omgeving rondom De Tienden: Wordt niet goed onderhouden. Het
parkeerterrein niet en de zijpaden ook niet.
Conclusie van de bewoners: Wij willen graag wandelen en naar de zee kijken,
maar zoals de paden er nu bijliggen gaat dat moeilijk. Wij willen een veilig en
gezellig dorp voor iedereen.
De dorpsraad zelf heeft uiteraard ook een aantal punten voor de dorpsschouw,
zoals verpaupering van panden, bewoond of onbewoond. Slechte wegen en fietsen wandelpaden en slecht onderhoud aan groen. Deze punten worden aan de lijst
toegevoegd.
7. Afsluiting
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun
komst. Ook Stichting Welzijn wordt bedankt voor hun uiteenzetting over de
Stichting. De dorpsraad biedt aan de aanwezigen een nieuwjaarsborrel en een
hapje aan.
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secretariaat

