Verslag van de algemene dorpsraadvergadering van 06 oktober 2009

Aanwezig:

Ing. M. Verkaart van de Provincie
De heren J. Melse en W.J. van Tatenhove van de Gemeente Veere
De voltallige dorpsraad

Opkomst:

ca. 32 personen

1. Welkom
De voorzitter spreekt een welkomstwoord uit en gaat vervolgens over tot punt
2. van de agenda .
2. Mededelingen
Door de dorpsraad is aan de heer M. Jonker van de gemeente Veere
gevraagd om vanavond iets te komen vertellen over de plannen De Tienden II.
Echter...de heer Jonker werkt niet meer bij de Gemeente Veere en zijn
opvolger is nog maar enkele weken in dienst en nog niet zover ingewerkt dat
hij vanavond hier iets kon betekenen. Dus heeft de heer Jonker een
schriftelijk antwoord op onze vraag gegeven. Inhoudelijk komt het er op neer
dat het plan nog door verschillende procedures moet en dat kost heel veel tijd.
Hij gaat er echter van uit dat het ontwerp nog dit jaar ter inzage wordt gelegd .
Daarna volgt er een periode van 6 weken waarin men bezwaar kan indienen.
Ook heeft de dorpsraad wethouder Bostelaar schriftelijk wederom gevraagd
om starterswoningen in Zoutelande. Wij hebben kunnen constateren dat hier
veel animo voor is en dat onze jongeren zich thans laten inschrijven bij de
andere dorpen waar wel starterswoningen worden gebouwd. De heer
Bostelaar zegt dat de gemeente zeker naar de mogelijkheden zal kijken in het
nieuw te bouwen complex De Tienden II. Ook wordt er serieus gekeken naar
de mogelijkheid tot het bouwen van een nieuwe school.
De dorpsraad heeft in een mail aan de heer Bosman een vraag gesteld
omtrent de afwerking van boulevard. Er was nl. toegezegd dat de afwerklaag
zou bestaan uit kleine afgeronde kiezels in de kleur parelgrind.
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In antwoord op deze vraag zegt de heer Bosman dat dit nog staat te
gebeuren. Dit kan echter niet bij lage temperatuur. Met een beetje geluk nog
dit jaar en anders volgend voorjaar.
Na overleg met de Gemeente is besloten om de ondergrondse containers te
plaatsen op de volgende locaties:
De locatie bij de huisarts wordt verplaatst naar het Olmenlaantje.
De locatie Langstraat komt te vervallen.
De locatie bij de molen blijft.
De locatie voetbalveld blijft (alleen glas)
De locatie Kustlicht I vervalt. Er komt een glas en kunststof container op de
hoek van Houtenburgseweg/Westkapelse weg. Hiervan moeten ook de
bewoners van de Zandput gebruik gaan maken. Ons verzoek om Kustlicht I te
handhaven werd afgewezen. De reden hiervoor is dat men eerst wil
afwachten in hoeverre gebruik wordt gemaakt van de toekomstige locatie.
Mocht blijken dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt, dan zal de
gemeente zich opnieuw beraden en extra kredieten beschikbaar moeten stellen.
De dorpsraad heeft richting B&W haar bezorgdheid uitgesproken ten aanzien
van het 2e woningenbeleid. Er komen klachten binnen van bewoners dat er
veelvuldig recreatief verhuurd wordt in woningen die bestemd zijn voor
permanente bewoning. Dit is niet conform het beleid van de Gemeente dus
heeft de dorpsraad de Gemeente om handhaving gevraagd.
Het budget van 2000 euro ,dat jaarlijks door de gemeente aan de dorpsraden
wordt toegekend, had de dorpsraad graag in 2009 gebruikt voor het (laten)
vervaardigen van een oriëntatietafel. Helaas was de tijd te kort om dit te
realiseren en dus heeft zij besloten het genoemde budget aan te wenden
voor herinrichting van het speeltuintje op de dijk bij opgang “Martgat”.
Projektbureau Zeeweringen doet ook een donatie in de vorm van een
speeltoestel. Het plan om alles te vernieuwen kost 27000,00 Euro exclusief
btw en plaatsing. Daarom heeft de dorpsraad voorgesteld om de nog
bruikbare toestellen te herplaatsen. Voor 2010 staat de oriëntatietafel op het
programma.
De dorpsraad hoopt dit in het voorjaar van 2010 te hebben gerealiseerd. Het
voorwerk is al gestart, dus het zou moeten lukken.
De rouleerbare speeltoestellen die door de afdeling Welzijn van de Gemeente
aan de dorpen zijn beloofd hebben we in Zoutelande nog niet mogen
aanschouwen. De dorpsraad is hierover in contact met de Gemeente en
gekeken wordt of het speelterrein aan de Zwinstraat een plek zou kunnen zijn
voor het plaatsen van bijvoorbeeld een pannekooi. Mocht dit niet te
realiseren zijn, dan moeten we uitkijken naar een andere locatie of een ander
speeltoestel. Het toestel komt dan voor de duur van een half jaar in
Zoutelande. Daarna komt er weer een ander toestel.
Ingekomen stukken
De dorpsraad heeft een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst op 14
oktober 2009 t.a.v. het parkeerbeleid. Mede dank zij de vrijwillige
verkeersregelaars heeft Zoutelande nog steeds vrij parkeren. Deze vrijwilligers
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komen zelfs uit andere dorpen om onze eigen groep versterken. Een nobel
initiatief, maar het zou toch eigenlijk uit onze eigen dorpsgemeenschap
moeten komen.
Daarom doen wij een oproep aan de bewoners van Zoutelande om mee te
helpen en zich voor deze taak op te geven. Het komt misschien 2 a 3 keer
voor dat u wordt opgeroepen en dat is een goed en gratis parkeerbeleid toch
wel waard. U kunt zich aanmelden bij de dorpsraad of bij de Middenstand.
U bent overigens tijdens de uitvoering van uw vrijwilligerstaak verzekerd.
Van de Gemeente een brief binnengekomen betreffende het onderwerp “5e
herziening bestemmingsplan buitengebied”. Hierin is o.a. de
uitbreidingsmogelijkheid voor het kleinschalig kamperen geregeld. In de Faam
en de Staatscourant van 7 oktober a.s. wordt bekend gemaakt dat het ontwerp
vanaf 8 oktober tot 18 november ter inzage ligt. Tijdens deze termijn bestaat
de mogelijkheid hiertegen bezwaar in te dienen bij de Gemeenteraad.
Van het projektbureau Zeeweringen hebben wij een voorproefje ontvangen
van een zgn. tevredenheidsonderzoek in de vorm van een enquêteformulier
dat in de 1e week van november 2009 gestuurd zal worden aan de bewoners.
Het onderzoek wordt onder de aandacht gebracht op de volgende wijze:
• De lezers van de digitale nieuwsbrief krijgen een uitnodiging om mee te
werken aan het onderzoek d.m.v. een link in de mail
• Op de website van projektbureau Zeeweringen, Gemeente Veere,
Dorpsraad, Waterschap komt een uitnodiging met een link
• In een advertentie in de Veerse Bode komt een uitnodiging mee te werken
aan het onderzoek o.v.v. een website-adres.
Wij vragen in deze uw medewerking.
Een inwonersbrief is binnengekomen aangaande de bankjes bij de opgang bij
de Distel. Dit staat in dit verslag vermeld bij de rondvraag 2e vraag.
Verder vraagt betreffende inwoner aandacht voor het slechte wegdek in de
Nieuwstraat ter hoogte van de school bij de kruising Timmermansstraat. Daar
loopt dwars over de weg een rand in het asfalt dat hoogstwaarschijnlijk is
veroorzaakt door verzakking. Als er zwaar verkeer over heen gaat, voel je het
huis op Timmermansstraat nr. 36 bewegen aldus de inwoner.
Aan de Gemeente het verzoek om aan beide punten aandacht te besteden.
Het verslag presentatie Langstraatplein (19 mei 2009) is kort geleden in bezit
van de dorpsraad gekomen. De gemeente heeft dit verslag gemaakt en zal
gelijktijdig met het verslag van deze vergadering door de dorpsraad op de site
gezet worden.
3. Blauwpoortseweg
De heer Verkaart licht e.e.a. toe aan de hand van tekeningen en een
presentatie met behulp van een beamer. Na afloop hebben de aanwezigen
de volgende opmerkingen geplaatst:
Vr.1: Is het dorp niet een veiliger optie om de fietsers te laten oversteken?
Antw.: Dan zou er aan de andere kant van de weg ook een fietspad moeten
komen en dat is niet wenselijk. In het nieuwe plan steken de fietsers vanuit
Zoutelande net vóór de rotonde over. Dit is veiliger omdat het naderende verkeer
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toch al snelheid moet minderen om de rotonde op te rijden. Bovendien
sluit de
oversteekplaats aan op het reeds bestaande fietspad aan de Blauwpoortseweg.
Zij hebben overigens geen voorrang.
Vr.2: Zijn stoplichten wellicht een optie?
Antw.: Nee, is niet wenselijk
Vr.3: Kan de rotonde niet tegenover de Werendijkseweg aangelegd worden?
Antw.: Nee, want daar is dan nog meer grond voor nodig. Het is met het huidige
plan al problematisch om de benodigde grond te verkrijgen.
De provincie wil een rotonde maken zoals in Koudekerke.
Fietsers hebben ook hier geen voorrang omdat het niet in de bebouwde kom
is. De Provincie moet nog in overleg met de gemeente Veere, het Waterschap
en het Leidingbeheer. Ook moet er nog een gesprek met aanwonenden
plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de aanleg van de rotonde in het voorjaar
van 2011 wordt gerealiseerd. De te volgen procedures nemen veel tijd in beslag.
Vr.4: Is een fietstunnel een optie?
Antw.: Nee, want dat is niet veilig genoeg.
Vr.5: Zijn waarschuwingsborden “Oversteekplaats fietsers” een optie?
Antw.: Nee, want de snelheid van het aankomend verkeer is er al uit bij de
benadering van de rotonde., dus niet echt nodig.
Vr.6: Wordt er nog iets gedaan aan de verlichting op de hoek van de
Werendijkseweg? Dit was één van de pijnpunten in de dorpsschouw dit jaar.
Antw.: De verlichting wordt gelijkertijd met de rotonde aangebracht zodat de
Werendijkseweg goed zichtbaar is.
4. Pauze
De vragen naar aanleiding van punt 3 zijn tijdens de presentatie reeds
gesteld. De bewoners hebben tijdens de pauze de mogelijkheid om het
plan wat nader te bestuderen aan de hand van de tekeningen.
5. Evaluatie skatebaan.
De heer Melse neemt het woord en zegt hierover het volgende:
Er zijn veel reacties van de omwonenden. Zowel positief als negatief. De een
neemt aanstoot aan het gedrag van de jeugd en de ander niet. Het is een
kwestie van blijven zoeken naar de juiste verhoudingen en tolerantie ten
opzichte van elkaar. Dat het spelen in zijn algemeenheid is veranderd moge
duidelijk zijn. De spelletjes die de ouderen onder ons vroeger speelden
worden door de huidige jeugd niet meer gedaan.
De opmerking van een omwonende dat de skatebaan nu een hangplek voor
jongeren is geworden wordt door de heer Melse ontkracht. Jongeren
“hangen” overal. De ene keer is de het de Rabobank, de andere keer de
parkeerplaats. Dan weer het Pauwtje of de skatebaan etc, etc.
Een aantal omwonenden zegt dat er niet normaal wordt gepraat, maar dat er
wordt geschreeuwd. Men kan niet meer rustig slapen. Er wordt ook veel
gedronken. Dit wil niet zeggen dat alleen onze eigen jeugd dat doet, want er
komen ook veel campinggasten bijeen op het terrein.
De molenaar heeft al twee keer zijn molen moeten stilzetten vanwege het
wangedrag van de jongeren op het speelveld. Hij is bang dat ze aan de
wieken gaan hangen en er daardoor ernstige ongelukken zouden kunnen
gebeuren.
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Een inwoonster van Zoutelande, wiens kinderen vaak op het speelterrein
speelden, heeft een brief voorgelezen aan de Gemeente omtrent de
ontwikkelingen bij de skatebaan waarin zij het betreurt dat er zoveel verbaal
en fysiek geweld gebruikt wordt in zoiets onschuldigs als een speeltuintje en
zij hoopt dan ook dat hier gauw een einde aan wordt gemaakt. Zij roept de
Gemeente op om daadkrachtiger op te treden.
Conclusie: De skatebaan blijft staan waar hij staat en de Gemeente zal in
gesprek blijven met de omwonenden.
6. Rondvraag
Vr.1: Kunnen er afvalbakken geplaatst worden in het nieuwe bos? Er ligt nu
zoveel zwerfvuil.
Antw.: Dit wordt neergelegd bij Staatsbosbeheer en ook de heer Van
Tatenhove heeft hiervan notitie gemaakt.
Vr.2: De bankjes bij de dijkovergang bij de Distel zijn niet goed herplaatst. De
bereikbaarheid is veel te hoog en te steil. Bovendien staat er 1 bank minder.
Tevens wordt het uitzicht belemmerd door het schut bij andere bankjes. Er is
toegezegd door projektbureau Zeeweringen dat alles wat er was
teruggeplaatst zou worden.
Antw.: Hiervan wordt notitie gemaakt.
Vr.3: Waarom wordt er bij geen enkele tv of radio-omroep melding gemaakt
van de Kustmarathon.
Antw.: Dit evenement is blijkbaar te klein voor een landelijke publiciteit.
Vr.4: Waarom worden de datums van de dorpsraadvergaderingen niet via de
Veerse krant bekend gemaakt?
Antw.: Omdat het meestal niet bekend is wanneer er vergaderd gaat worden.
Als er geen items zijn dan wordt er niet vergaderd alleen om het vergaderen.
Vr.5: Kan er een bordje komen voor de fietsers richting Koudekerke?
Antw.: De heer Verkaart zal dit uitzoeken.
Vr.6: Kan er iets worden gedaan aan de tuin van De Tienden? De staat van
onderhoud is erbarmelijk.
Antw.: De heer Van Tatenhove belooft dat het opgeknapt gaat worden.
Vr.7: Kunnen de trottoirs eindelijk eens worden aangepakt? Die zijn overal
ronduit slecht!
Antw.: De heer Van Tatenhove zegt dat er voor elk deel van het dorp een
planning is gemaakt voor het opknappen van de trottoirs maar dat deze niet in
één keer gelijktijdig gerepareerd kunnen worden.
vaststelling: Het snelheidsmetingenbord aan de Nieuwstraat is te snel
verwijderd. Kan er een dergelijke meting tussen de Rabobank en het
flatgebouw plaatsvinden? Er wordt daar ook veel te hard gereden, zodanig dat
van de huizen de kozijnen scheuren gaan vertonen.
Mededeling: Binnenkort is er een nationale oogcollecte. Een inwoonster van
Zoutelande vraagt hiervoor aandacht en vraagt vrijwilligers voor de collecte
die van 30 november tot 12 december zal plaatsvinden.
7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt
iedereen voor hun komst. De dorpsraad biedt de aanwezigen nog een
drankje aan voordat men weer huiswaarts gaat.
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