VERSLAG ALGEMENDORPSRAADVERGADERING
VAN 03 december 2007
Aanwezig: HH.: W.J. van Tatenhoven en L. Bosman namens de Gemeente Veere.
De leden van de Dorpsraad. Afwezig met kennisgeving: Mw. A.
Landzaat van de Dorpsraad en mw. Wals als inwoonster.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
De opkomst was goed. Ca. 60 inwoners waren aanwezig.
2. Verslag van de dorpsraadvergadering van 24 september j.l.
In het verslag van de dorpsraadvergadering van 25 september stond te
lezen onder punt 2. Mededelingen: “We hebben een nieuwe vlag met het
logo van Zeeland...etc”
Het woord logo is niet juist. Het is de Gemeentelijke vlag van Zoutelande.
3. Mededelingen
Doordat de heer W. Bargeman afscheid heeft genomen als lid van de
Dorpsraad, is er een vacature ontstaan.
Door de heer W.J. van Tatenhoven worden de volgende mededelingen
gedaan:
De plannen die er zijn voor wat betreft de kern van Zoutelande staan op
een laag pitje. In 2008 zal er niets gebeuren. De supermarkt en het
sportcomplex blijven voorlopig daar waar ze zich thans bevinden.
Waarschijnlijk pas in 2010/2011 zal e.e.a zijn bestemming vinden. Wel
zullen de gesprekken met betrekking tot vernieuwing c.q. herindeling van
de Langstraat en Nieuwstraat worden gecontinueerd met de
ontwikkelaars. De verplaatsing van de muziektent leidt tot discussies en
daar moet duidelijkheid over komen. Er ligt een plan bij de Gemeente. Ook
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de eventuele nieuwbouw van de school is nog steeds onderwerp van
gesprek.
Op welke plek moet de school komen of moet hij herbouwd worden op de
plek waar hij thans is? Hierbij worden t.z.t ook de ouders en de
schoolleiding betrokken.
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat start in 2009 met de
versterking van de zeewering in Zoutelande. Hiervoor zal er een
asfaltcentrale geplaatst worden.
Daarom zal van 1 maart tot 1 november 2009 de boulevard worden
afgesloten. Dit heeft uiteraard verstrekkende gevolgen voor de
verhuurders van de strandhuisjes en trouwens de gehele recreatie en alles
wat daaruit voortvloeit. In 2008 komt er een voorlichting hierover door
het Waterschap De Zeeuwse Eilanden en de Gemeente Veere.
4. Vragen ten aanzien van punt 2.
V1. Waarom een asfaltcentrale?
A. Het asfalt wordt in een laag aangebracht op de stenen glooiing ter
versteviging en egalisering.
V2. Kunt u iets meer vertellen dan dat u nu doet? De plannen van
Rijkswaterstaat zullen u toch wel bekend zijn?
A. De feitelijke uitwerking is nog niet bekend en er is ook nog geen
aannemer bekend.
V3. Hoe staat het met de plannen van “De Tienden II” ?
A. Die plannen worden stedenbouwkundig bekeken, maar de realisering
van de plannen zal zeker nog 3 a 4 jaar duren. Wel zijn er een 3-tal
schetsen gemaakt welke op een nader te bepalen inloopvergadering zullen
worden gepresenteerd.
V4. Wat wordt er nu eigenlijk nog wel gedaan zoals is beloofd. Alles
wordt op de lange baan geschoven.
A. Ambtelijke molens draaien niet zo snel. Bovendien grijpen veel plannen
in elkaar en de versterking van de zeewering gooit bovendien roet in het
eten.
5. Herinrichting Bosweg
Door de heer L. Bosman wordt aan de hand van de, overigens zeer
duidelijke, uitgereikte documentatie uitgelegd hoe het plan Bosweg is
ontstaan en hoe het eindresultaat gaat worden.
Vragen ten aanzien hiervan:
V1. Zou het een idee kunnen zijn om de Werendijkseweg minder
toegankelijk te maken?
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A. De heer Bosman gaat uitzoeken of er op dit gebied iets ontworpen c.q
mogelijk is.
V2. Is het mogelijk om “30 KM” op de weg te schilderen. Misschien dat
dit ook helpt om het hard rijden tegen te gaan.
A. Waarschijnlijk is dat niet mogelijk.
V3. Is er al iets aan de opgang van “Het Martgat”gedaan?
A. “Wordt aan gewerkt” is wederom het antwoord. Overigens hetzelfde
antwoord als in september j.l.
V4. Het rijwielpad aan de Langedam is ter plekke van de Koddelaan
richting dorp zodanig verzakt dat de voetgangers op de stoep ernaast bij
regenachtig weer de volle lading plassen over zich heen krijgen. Hier moet
nodig is aan worden gedaan. Bestaat er eigenlijk nog een zgn
stoepenwacht?
A. Er wordt notitie van gemaakt. De stoepenwacht is opgeheven. Indien
nodig kunt u bellen naar 555447.
V5. Over de stoep van het Kurhaus richting voetbalveld worden de
voetgangers onder de voet gereden door fietser s. De stoep houdt daar
namelijk op.Er ontstaan gevaarlijke situaties.
A. De heer Bosman maakt hier een notitie van en de heer Van Tatenhoven
zal ons informeren over de voortgang in deze.
V6. Er wordt nog veel te hard gereden op de Langedam. Er wordt
nauwelijks gecontroleerd. Is “30 KM” op de weg schilderen een optie?
A. Nee, is geen optie. Er zal een verzoek worden ingediend om meer te
controleren.
V7. Hoe moet het met de toeristen als Rijkswaterstaat in 2009 gaat
beginnen?
A. Er komt een overleg waar oplossingen hiervoor bedacht zullen worden.
Misschien is Rijkswaterstaat bereid om gedurende 8 weken in het
hoogseizoen de werkzaamheden te stoppen.
De westzijde is het eerst aan de beurt.
6. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

De volgende vergadering vindt plaats op 22 januari 2008 om 20.00 uur
In zaal “Middendorp”.

