
 

 

Verslag Openbare Dorpsraadvergadering   18 september 2019
    

Aanvang:  19:30 
Locatie:  De Halve Maan te Oostkapelle 
 
Genodigden:  Jaap Korshuize van Het Kaslokaal & Adrie Neuféglise van Dutch Green Energy 
 
Aanwezig vanuit Gemeente Veere: Kernambtenaar Muizelaar en Wethouder Schot 
 

 

1. Opening en welkom 

Iedereen wordt welkom geheten door de (nieuwe) voorzitter Marion van Stiphout. De dorpsraad 

maakt excuses voor de onduidelijke communicatie over de datum van de Openbare Vergadering. 

2. Mededelingen 

- De afscheidnemende dorpsraadleden kunnen niet allemaal aanwezig zijn.  

- Er is een verzoek voor een tweetal bankjes ingediend bij de gemeente. Een bankje bij de 

Egelantier en bankje bij de kruising van de Aagtekerkseweg en de Molenweg. Met foto’s 

wordt dit toegelicht. Gemeente Veere geeft ter plekke aan dat deze verzoeken zijn 

ingewilligd. 

o Een bewoner van de Egelantier geeft aan dat bij plaatsing van het bankje bij de 

Egelantier rekening moet worden gehouden met de ruimte die grote auto’s nodig 

hebben om te kunnen draaien en keren. Anders zal het bankje niet gebruikt worden. 

De Dorpsraad zal dit doorgeven aan de gemeente. 

 

3. Voorstellen nieuwe Dorpsraadleden  

Zoals aangekondigd in de openbare dorpsraadvergadering van maart 2019 zijn een zestal 

dorpsraadleden, waaronder alle bestuursleden, opgestapt. Jan Santegoeds neemt nog de taak van 

penningmeester waar totdat er een nieuwe penningmeester is gevonden.  

De Dorpsraadleden stellen zichzelf voor aan de aanwezigen. Het gaat om Marion van Stiphout 

(voorzitter), Joran Looij (secretaris), Esther Wisse en Andrea Moens. Alleen nieuw dorpsraadlid 

Andrea Moens is niet aanwezig. Ook Marga Jobse en Anneriek de Zwart stellen zich ook (nogmaals) 

voor. 

Aangegeven wordt dat de nieuwe Dorpsraad bezig is met een nieuwe website. Meer up to date en 

makkelijker te onderhouden. Ook heeft de nieuwe Dorpsraad een eigen Facebookpagina aangemaakt 

om nog beter bereikbaar te zijn en te kunnen communiceren. Het adres van deze Facebookpagina is 

https://www.facebook.com/dorpsraadoostkapelle/.  

https://www.facebook.com/dorpsraadoostkapelle/


Tevens is vanwege de enorme hoeveelheid spam ervoor gekozen om het mailadres van de dorpsraad 

te wijzigen naar contact@dorpsraadoostkapelle.nl.  

4. Herinrichting Oostkapelle 2e fase (Noordweg) 

De eerste fase van de Herinrichting Oostkapelle is zo goed als afgerond. Aan de aanwezigen wordt 

gevraagd wat men hiervan vindt. De reacties zijn overwegend positief, maar hieronder een 

opsomming van de kritische reacties van aanwezigen: 

- Men heeft het gevoel dat het onveiliger is geworden. De nieuwe indeling nodigt uit om 

harder te rijden. Ook is aanwezige verschillende keren bijna omver gereden doordat fietsers 

over de stoep uitwijken voor auto’s.  

- Aanwezig geeft ook aan dat bij de Domburgseweg fietsers zijn genoodzaakt om schuin over 

te steken, dit belemmerd de doorstroming. 

- Een aanwezige die op de hoek tegenover de kerktoren, in de bocht naar Domburg, woont 

geeft aan dat de bocht daar vaak over de stoep wordt afgesneden. Deze stoep is daardoor 

niet meer veilig. Hier is al veelvuldig mailcontact over geweest met de gemeente.  

Bovenstaande punten worden doorgegeven aan de gemeente en het projectteam. 

 

De Dorpsraad geeft aan dat de gehele herinrichting duurder is geworden dan begroot. Eind 

september zal de raad beslissen over extra budget. Hier komt nog een aparte vergadering over.  

Een aanwezige stelt de vraag of de bestrating van de Noordweg hetzelfde zal worden als de huidige 

nieuwe dorpsstraat. En vraagt zich ook af of dit nodig is gezien de goede staat. De vertegenwoordiger 

van Gemeente Veere geeft aan dat dit wel degelijk vervangen moet worden aangezien dit nodig is. 

 

De Dorpsraad geeft aan dat er een voorstel van de Ondernemersvereniging is om gedurende de 

zomer de Dorpsstraat af te sluiten voor doorgaand verkeer. De Dorpsraad heeft het standpunt 

ingenomen dat men vóórdat hierover een standpunt wordt ingenomen, er een duidelijk plan met 

motivatie moet komen van de Ondernemersvereniging. Tevens is aangegeven dat er een duidelijk 

draagvlak zal moeten zijn bij de bewoners aan de benodigde omleidingsroutes. Vooralsnog is de 

Ondernemersvereniging intern nog met een voorstel aan de slag.  

Aanwezigen geven de volgende reacties op dit onderwerp: 

- Een inwoner van de Molenweg is bang voor enorme toename van verkeer en uitlaatgassen in 

deze straat, aangezien dit een logische omleidingsroute zou zijn. 

- Een aanwezige kan zich wel voorstellen dat dit nog meer gezelligheid brengt in de 

Dorpsstraat. 

- Ook wordt de vraag gesteld hoe het dan zit met het project Wijkhuisweg. Hij vraagt zich af of 

dit een jaar is uitgesteld. Gemeente Veere geeft aan dat dit nog steeds gewoon op de rol 

staat om op te pakken, maar dat het Waterschap er nu mee bezig is.  

- Diverse aanwezigen geven aan dat het gevaar is dat de Wijkhuisweg kapotgereden zal 

worden en ook onveilig zal worden. Geopperd wordt om de Zwanenburgse Weg open te 

zetten.  

- Ook wordt aangegeven dat dit geen ideale periode is om de Dorpsstraat af te sluiten gezien 

de hoeveelheid verkeer in die periode. Een andere periode zou beter zijn. 

mailto:contact@dorpsraadoostkapelle.nl


De Dorpsraad geeft nogmaals aan dat er nog geen inhoudelijk plan is en dit dus nog zal worden 

vervolgd. 

UPDATE 04-11-2019: gezien het gebrek aan draagvlak binnen de Ondernemersvereniging zelf, zal 

worden afgezien van deze proef. Er zal dus geen zomerafsluiting van de Dorpsstraat komen. 

 

5. Stand van zaken lopende projecten / focuspunten Dorpsraad 2019/2020 

  

- MFA 

 Aanstaande dinsdag 24 september zijn de Dorpsraad, stuurgroep fusie voetbal, scholen en 

sportdorp Oostkapelle uitgenodigd om verder te praten over de plannen. Eerst goed doen en 

geld genoeg. Dit gesprek wordt gevoerd met Directeur programma’s en projecten mevr. Van 

Opdurp. Dit wordt dus vervolgd. 

  

- Verkeer en parkeren 

Er zijn veel signalen over parkeerproblemen in de wijk Vronesteijn. Naar aanleiding daarvan 

heeft Gemeente Veere een voorstel gestuurd voor realisatie van een zestal extra 

parkeervakken in de wijk. Het voorstel van de gemeente was echter geen goed plan 

aangezien dit parkeervakken betrof die op onpraktische plaatsen gerealiseerd zouden 

worden wat betreft doorstroom van vakantie- en vrachtverkeer.  

Bewoners van Vronesteijn hebben zodoende een ander plan voorgesteld. Dit plan heeft de 

Dorpsraad bij de gemeente voorgelegd met ook de opmerking om het parkeerprobleem 

breder op te pakken dan alleen deze wijk. Er moet gewerkt worden aan een integrale 

oplossing. De Dorpsraad is over een definitieve oplossing in gesprek met de gemeente.  

 

Voor nu is het zaak om personeel van de winkels te laten parkeren op de grote 

parkeerterreinen aan de rand van het dorp. En gasten van recreatiewoningen op eigen 

terrein of ook de parkeerterreinen aan de rand van het dorp en dus niet in de wijken. 

Een aanwezige geeft aan dat het niet wenselijk is dat handhavers elke keer de wijk in komen 

om te handhaven nu het probleem op tafel ligt. Dit zal bij de gemeente worden aangegeven.  

Aan de vertegenwoordigers van Gemeente Veere wordt gevraagd of er al meer bekend is 

over de rondwegen rondom Oostkapelle. De Gemeente geeft aan dat dit op dit ook een 

provincie-aangelegenheid is. En Grijpskerke is een grote verkeersader. Aagtekerke is daarop 

pas volgend. Hierbij moet gedacht worden in een tijdvak van circa 10 jaar. Het wordt wel 

gezien als een knelpunt. Het dagtoerisme geeft namelijk veel verkeersbewegingen. Als alles 

gerealiseerd is zou het wel rustiger moeten worden in het dorp.  

- Knotwilgterrein 

Bouwbedrijf Delta heeft de verkoopplannen klaarliggen. De Gemeente is bezig om de 

bestemmingsplannen klaar te krijgen aangezien deze moeten worden gewijzigd. De 

gemeente heeft hiervoor een projectleider aangewezen in de persoon van Rob Scheffer. Hij 

is in overleg met bouwbedrijf Delta de bestemmingsplanwijziging aan het voorbereiden. Dit 

heeft even op een lager pitje gestaan in verband met drukte bij Delta. Maar wordt nu weer 

voortvarend opgepakt. Tijdens de Oostkappelse Dag heeft het bouwbedrijf hierover ook 

informatie gegeven. 

De wethouder geeft aan dat er voorlopig niets wordt gedaan vanwege de 

stikstofproblematiek.  



Door een aanwezige wordt gevraagd hoe de grond verkocht is en of er nog steeds een stukje 

pad vrij is van de Halve Maan naar de Torenstraat. Kernambtenaar Muizelaar geeft aan dat er 

nog niets verkocht is en dat dat strookje grond ook niet verkocht zal worden. Dat pad komt 

er en blijft gemeente-eigendom. Volgend jaar zomer zou de vergunning moeten kunnen 

worden aangevraagd. Delta doet verder de verkoop. 

- Oostkappelse Dag 2019 

Aangegeven wordt dat de Dorpsraad positief terugkijkt op de Oostkappelse Dag 2019. De 

Dorpsraad heeft veel leuke en onderhoudende gesprekken gevoerd met inwoners van het 

dorp. 

 

- Tot slot wordt aangegeven dat de Dorpsraad de afgelopen tijd en komende tijd veel bezig is 

(geweest) met teambuilding en inwerken. De nieuwe Dorpsraad moet elkaar leren kennen, 

tot een heldere taakverdeling komen en zich inlezen in de materie nu er zoveel personen zijn 

vertrokken. Ook is de Dorpsraad nog actief op zoek naar nieuwe leden om de overgebleven 

vacatures op te vullen. 

 

Vóórdat de pauze begint, worden de aanwezigen uitgenodigd om in de pauze prioriteiten of ideeën 

voor de Dorpsraad voor 2020 te verzinnen. Deze dienen opgeschreven te worden op de post-its en 

op het whiteboard bij de ingang te worden geplakt na afloop van de pauze.  

 

- P A U Z E – 

 

6. Postcoderoos Oostkapelle  

Adrie Neuféglise van DGE geeft een presentatie over de mogelijkheden voor een Postcoderoos in 

Oostkapelle op initiatief van Het Kaslokaal (Jaap en Daniëlle Korshuize).  Initiatieven van DGE zijn 

onder andere al gestart in o.a. Gapinge en Westkapelle. 

Zie verder de powerpoint-presentatie in de bijlage. 

Benodigd voor realisatie zijn 25 deelnemers uit Oostkapelle en omgeving (binnen de postcoderoos). 

Particulieren, maar ook verenigingen. Geen kerken.  

Vanaf maandag 23 september mogelijkheid tot inschrijven en 22 oktober 2019 zal er een 

bijeenkomst in Het Kaslokaal zijn voor meer informatie en details. 

Een aantal vragen die gesteld worden door de aanwezigen: 

- Wat is globaal de prijs van een certificaat? 1 certificaat kost ongeveer 315 euro.  

- Zijn certificaten overdraagbaar? Ja, wel binnen postcoderoos. 

- Wat is maximale opbrengst? De hele postcoderoos is 75000 kwh maximaal. Is er meer nodig, 

dan moet er een nieuw dak gevonden worden. Dit met het oog op het rendement van de 

coöperatie. 

- Hoeveel panelen kun je kopen? Het advies is om panelen te kopen voor 90% van uw 

energieverbruik.  

- Is de infrastructuur geschikt? Ja, dit is reeds getest. Dit wordt altijd al gedaan bij onderzoek 

van het dak waarmee gewerkt zal worden. 

 

 



 

7. Terugkoppeling prioriteiten 2020 

De Dorpsraad vat een aantal prioriteiten en ideeën voor 2020 die zijn aangegeven door de 

aanwezigen samen. Alle ingediende punten worden opgenomen in het verslag van de avond. 

Hieronder een gegroepeerde opsomming van de punten die zijn ingediend: 

- Multifunctionele Accommodatie Oostkapelle (MFA) 

- Parkeren en verkeersveiligheid: 

o Parkeerprobleem in specifieke wijken en het hele dorp. 

o Bewustwording verkeersdeelnemers. 

o Positieve benadering (bijv. bedankt dat je 30 rijdt). 

o Betere bebording. 

o Géén parkeervergunningen. 

o Campers en caravans niet door Vronesteijn maar via Wijkhuisweg. 

o Voorbereiding op standpunt t.a.v. afsluiting Dorpsstraat.  

- (Woon)voorzieningen: 

o Seniorenwoningen voor ouderen die op Oostkapelle willen blijven wonen. 

o Minder recreatiewoningen, meer vaste woningen. 

o Handhaving van de eis van permanent wonen in de dorpskern. 

o Doorgang Magnolia-Egelantier maken. 

o Donker waar het kan! 

- Meer zorg voor elkaar: middels een campagne om meer betrokkenheid en meer 

saamhorigheid te creëren. Wellicht een videokanaal Oostkapelle of Gemeente Veere? 

- Jeugd betrekken, wellicht d.m.v. een Jeugd Dorpsraad. 

- Ludieke acties zoals een groot ontbijt in de dorpsstraat of een dorpsfeest. 

Op deze punten zal de volgende Openbare Dorpsvergadering worden teruggekomen. 

8. Afscheid oude Dorpsraadleden 

Wethouder Schot spreekt de aanwezige afscheidnemende dorpsraadleden toe en overhandigd hen 

bloemen. Alleen Anita van Keulen en Jan Santegoeds zijn aanwezig.  

9. Rondvraag 

- Een aanwezig geeft aan dat de werkzaamheden voor de herinrichting Noordweg lang 

duurden. Namelijk vier weken terwijl de weg al snel weer dicht was. Het verzoek is om e.e.a. 

voortaan in kortere tijd plaats te laten vinden. Verzoek is tevens om tijdens de 

werkzaamheden ook toezicht te houden op de werkzaamheden, zodat bijvoorbeeld 

lantaarnpalen niet op vreemde plaatsen komen te staan. De vertegenwoordigers van 

Gemeente Veere zullen dit doorgeven.  

- Een andere aanwezig geeft aan dat de afgelopen tijd tijdens de werkzaamheden aan de 

Dorpsstraat het verkeer in de omliggende straten flink was toegenomen. Aanwezige spreekt 

de hoop uit dat dit niet ook gaat gebeuren bij de realisatie van de 2e fase. Door de gemeente 

wordt aangegeven dat er wel weer een omleiding zal komen en er dus overlast zal zijn. Het is 

aan de bewoners om hier netjes mee om te gaan. Spreek elkaar aan op gevaarlijk of foutief 

gedrag. Helaas kunnen dergelijke zaken niet gerealiseerd worden zonder overlast.  

 

10. Sluiting en borrel 

De vergadering wordt door de voorzitter afgesloten en alle aanwezigen worden hartelijk uitgenodigd 

om na te praten bij de borrel. 



BIJLAGEN: 

- Presentatie Postcoderoos DORPSRAAD OOSTKAPELLE 18092019 


