
 

 

 

Verslag Openbare Dorpsraadvergadering   11 december 2019
    

Aanvang:  19:30 
Locatie:  De Halve Maan te Oostkapelle 
 
Aanwezig vanuit Gemeente Veere: Kernwethouder Van Halderen, kernambtenaar Muizelaar 
en voltallig college. 
 
 

1. Opening en welkom 

Voorzitter Marion van Stiphout heet alle aanwezigen welkom. Ook het voltallige college van 

gemeente Veere is aanwezig en wordt welkom geheten.  

 
2. Mededelingen 

- De Dorpsraad heeft een geheel vernieuwde website. Deze website zal actief gebruikt 
worden voor de communicatie.  

- De dorpsraad is weer compleet en de nieuwe leden Francois de Dreu en Michiel Hautvast 
stellen zich voor. De huidige samenstelling van de dorpsraad is daarmee als volgt: 

o Voorzitter:  Marion van Stiphout 

o Secretaris:  Joran Looij 

o Penningmeester:  Michiel Hautvast 

o Leden:  Esther Wisse 

     Andrea Moens 

     Anneriek de Zwart 

     Marga Jobse 

     Sander Vader 

     Francois de Dreu 

 
3. Prioriteiten 2020  

Op de openbare vergadering van september 2019 is aan de aanwezigen input gevraagd voor 
punten om als dorpsraad op de agenda te zetten in 2020. Dit gebeurde middels het plakken 
van post-its. Deze input is gebundeld en de inhoud is zoveel mogelijk meegenomen in de 
prioriteitenlijst voor 2020. De volgende punten zijn hierin opgenomen: 
 
- Multifunctionele Accommodatie Oostkapelle. Zie ook het vervolg van dit verslag. 



 

- Verkeer en parkeren in het dorp (inclusief fietsparkeren). De dorpsraad heeft over dit 
onderwerp een goed gesprek gevoerd met Gemeente Veere. De plannen die zijn 
gemaakt en ingediend door bewoners van Vronesteijn bij de gemeente zijn en worden 
serieus bekeken en onderzocht. Tevens is gesproken over een integrale oplossing van het 
bredere parkeerprobleem in het dorp. Men is actief bezig hier plannen voor te maken en 
de dorpsraad is actief hierover in gesprek met de gemeente. Via website en 
vergaderingen zal iedereen hiervan op de hoogte worden gehouden. 

- Actualiseren van het Dorpsplan. Een aantal zaken uit het Dorpsplan zijn reeds 
gerealiseerd en andere zaken dienen geactualiseerd te worden. 

- Duurzaamheid. Dit onderwerp zal in brede zin aandacht krijgen. Het gaat hierbij om alle 
projecten en initiatieven die kunnen bijdragen aan een gezonde samenleving. 

 

4. Ontwikkelingen rondom de Halve Maan/MFA Oostkapelle 

De heer Van Halderen geeft als kernwethouder een presentatie met daarin de plannen zoals 
die er nu liggen. Zie ook bijlage ‘Presentatie Gemeente Veere 191211 Bijeenkomst 
Dorpsraad’ bij dit verslag voor de betreffende Powerpoint-presentatie. 
 
Wethouder van Halderen begint met het weergeven van de historie van de plannen tot op 
heden. In 2016 is voor 8 kernen een plan gemaakt in het kader van het 
uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Voorzieningen 2025. 
In 2017 gepeild wat de stakeholders hiervan vonden. De wethouder geeft aan dat hierbij ook 
verwachtingen zijn gewekt waar men wellicht op terug moet komen wat betreft hetgeen 
gerealiseerd kan worden en de wijze waarop. Het is volgens de wethouder echter wel logisch 
dat die verwachtingen gewekt zijn.  
In 2018 is er een financiële doorrekening uitgevoerd, omdat als alle plannen zouden worden 
uitgevoerd dit financieel niet gedragen zou kunnen worden door de inwoners. Daarom is 
men opnieuw aan de slag gegaan om te kijken hoe dit wél gerealiseerd kan worden middels 
herinrichting van dit plan.  
In mei 2019 is daarom een nieuw plan gepresenteerd aan de gemeente. In reactie daarop is 
alsnog de opdracht gekregen van de raad. Men vond het echter jammer dat bepaalde zaken 
niet gerealiseerd konden worden. Daarom is tevens de opdracht meegegeven om nieuwe 
manieren aan te boren om toch meer van de plannen te kunnen realiseren. 
Vervolgens zijn in korte termijn allerlei overleggen gevoerd met verschillende partijen onder 
tijdsdruk. Zodoende heeft men in november een nieuw programma neer kunnen leggen. In 
alle kernen moesten hierin echter wel concessies gedaan worden, maar hiermee kon alles 
dan wel financieel worden gerealiseerd. Vervolgens heeft de raad in november 2019 gezegd: 
ga hiermee verder. Evenals een meerderheid van de partijen.  
 
Het voorstel voor Oostkapelle kwam neer op het volgende: 
- De Halve Maan is toe aan renovatie. 
- Renovatie van de scholen is niet verantwoord en daarom zal er nieuwbouw moeten 

worden gerealiseerd. Hierin zal een logische combinatie van de scholen gemaakt 
worden.  

- Fusieproces voetbalverenigingen met DOK. Uit gesprekken kwam dat in kader van de 
fusie het belangrijk is dat er een accommodatie komt waar beide verenigingen kunnen 
sporten. Voor Domburg mag de afstand niet te groot te worden. Dit bood de kans om 
aan de rand van Oostkapelle voetbalvelden te ontwikkelen. 

- Betaalbare woningen. Wethouder van Halderen geeft aan dat woningbouw belangrijk is. 
Ook voor een dorp als Oostkapelle. Zodat straks jongeren ook een plaats kunnen krijgen 
in het dorp. Het idee is een combinatie van permanente en recreatieve woningen te 
realiseren. De nadruk zal echter liggen op permanente bewoning.  



 

Als dit bij elkaar wordt opgeteld komt dit in hoge mate tegemoet aan de eisen die er liggen 
(zie dia 4).  

Het is echter niet de insteek geweest om geld te creëren in Oostkapelle om zo voorzieningen 
van andere kernen te realiseren volgens wethouder Van Halderen. Dat is wel het geluid, 
maar is feitelijk niet zo. De grond die in Oostkapelle wordt verkocht is wel een plus en creëert 
wel geld voor andere kernen om alles te kunnen realiseren, maar dit is niet de reden. Het 
programma voor Oostkapelle is alleen realiseerbaar bij verplaatsing van de sportvelden, 
geeft de wethouder aan. 

De gevolgen van de plannen zijn dus dat de sportvelden verplaatst moeten worden. Niet naar 
Domburg, maar naar de rand van Oostkapelle. Hiervoor in de plaats zal 70-75% gewone 
woningbouw en 25-30% recreatieve woningen gerealiseerd worden. 

Het idee hierbij is om de grens van de Sprink (uit de historie) te herstellen. Dit betreft de 
blauwe lijn op het kaartje. Boven de blauwe lijn is er vooral recreatieve bewoning. Onder de 
lijn permanente bewoning. De verhouding hierin zal maximaal 70/30 zijn. Zo zal recreatieve 
en permanente bewoning natuurlijk worden gescheiden. 

Wethouder Van Halderen laat vervolgens de toekomstige timetable zien. 2020 zal in het 
teken staan van een locatie om de nieuwe fusieclub naar te verplaatsen. De gemeente is al 
met een locatie bezig, maar daar kan in het kader van onderhandelingen en gesprekken nog 
geen uitsluitsel over gegeven worden. Zodra meer bekend is over een locatie zal dit worden 
medegedeeld.  

De verplaatsing zelf zal vervolgens op zijn vroegst in 2026 plaatsvinden. In 2030 zal 
vervolgens de woningbouw gerealiseerd moeten worden.   

Wethouder Van Halderen geeft aan dat de overleggen met alle stakeholders voortgezet 
zullen worden. 

 

Reactie van direct betrokken partijen op de plannen 

Na de presentatie van Wethouder Van Halderen worden direct betrokken partijen 
uitgenodigd te reageren op deze plannen middels hun vertegenwoordiger. 

Reactie Voorzitter Voetbalvereniging Oostkapelle, dhr. Coppoolse: 

De heer Coppoolse geeft aan dat zij kortgeleden werden geconfronteerd met de plannen. 
Eerder is reeds een onderzoek gedaan samen met de Dorpsraad Oostkapelle. Destijds luidde 
het duidelijke advies van betreffende commissie dat de huidige situatie niet veranderd 
diende te worden. Echter in 2018 is er een nieuw college gekomen en zijn er weer nieuwe 
plannen gemaakt. De heer Coppoolse geeft dat plannen met als resultaat 
kwaliteitsverbetering goed zijn, maar niet op deze manier en via deze werkwijze. De plannen 
voor de sporthal en scholen zijn prima. Maar de voetbalvereniging wil hier niet weg en werkt 
hier niet aan mee. Ook in de fusiegroep is dat reeds besproken en is het hiermee eens. Dit is 
dus ook de mening van de gehele fusiegroep. Dus géén voetbalvelden aan de rand van 
Oostkapelle, maar op de plaats waar deze nu liggen. Aangezien er nog geen locatie 
beschikbaar is wacht de voetbalvereniging verder af. De heer Coppoolse geeft aan dat er dus 
blijkbaar nog tot 2026 tijd is om beter over deze plannen na te denken en met elkaar om 
tafel te zitten.  
De voetbalvereniging is dus tégen verplaatsing van de sportvelden. 
 
 



 

Reactie Voorzitter LTC De Sprink, dhr. Hendriks: 

Het staat de tennisvereniging tegen dat zij nergens worden genoemd in deze plannen. De 
tennisvereniging is ook geen onderdeel van de stuurgroep, maar bestaan wel degelijk met 
160 leden. Pas in november 2019 is men als stakeholder erkend, maar dat is te laat geweest. 
Er zijn plannen voor een padelbaan. Dit ligt nu echt stil, terwijl hier al veel geld in is gestoken. 
Dit is een grote inkomstenderving. 
Men mist een visie in het verhaal van de gemeente. De gemeente heeft geen weet van wat 
er bij de tennisvereniging gebeurt en komt alleen met een doel waar men naartoe wil 
werken. Iedereen is echter gebaat bij een duidelijk plan van aanpak, om het daar vervolgens 
over te hebben. Natuurlijk zijn er ook kansen, maar leg dat niet vijf kilometer verder in het 
dorp.  
De tennisvereniging is het eens met de plannen voor de scholen en de woningen voor 
starters. Maar dit mag niet ten koste gaan van de sportvelden. Bovendien heeft de 
tennisvereniging pas in november 2019 van deze plannen gehoord. In 2016 was alleen 
gezegd dat alle ambities en plannen moesten worden stilgelegd. Verder is toen niets meer 
van de gemeente vernomen. De tennisvereniging zat ook niet aan tafel. Vervolgens hoort 
men in 2019 over deze plannen. 
In juni is aangeven dat de plannen voor verlichting en zonnepanelen moesten worden 
stilgelegd. Dit mocht niet uitgevoerd worden. Echter, de tennisvereniging mag verder niet 
meedenken over de toekomstige plannen.  
 
Wat de scholen betreft geeft dhr. Hendriks aan dat de gemeente voor dergelijke plannen al 
geld krijgt. De vraag is dus wat er met die gelden zijn gebeurd en wat er aan gelden is 
gereserveerd voor de komende 10 jaar voor deze plannen? Daar moet niet verplaatsing van 
de sportvelden voor worden gebruikt. 
 
Volgend jaar gaat er een gebiedsverkenning uitgevoerd worden is aangegeven. Echter, in 
2018 is al een ruimtelijke verkenning in Oostkapelle uitgevoerd. De conclusie hiervan was: 
alles houden zoals het is. Er is toen zelfs nog het voorstel gedaan om er woningbouw bij te 
doen. Daar heeft men toen niets meer van gehoord, ook niet als mogelijkheid.  
De tennisvereniging is dus tégen verplaatsing van de sportvelden. 
 
Reactie Voorzitter Dorpsraad Oostkapelle, mevr. Van Stiphout: 

De dorpsraad heeft op 29 oktober jl. ingesproken tijdens de raadsvergadering.  
De dorpsraad is blij met de plannen voor de scholen en de Halve Maan, maar is het niet eens 
met de verplaatsing van de sportvelden. 
Het betreft hier een unieke combinatie van zaken en dit moet behouden worden. We krijgen 
maar één keer de kans om het goed te doen. Daarom moet hier goed over worden 
nagedacht en wel gezamenlijk door verenigingen, gemeente en inwoners.  

 

- P A U Z E – 

 

5. Vervolg Ontwikkelingen rondom de Halve Maan/MFA Oostkapelle 

Na de pauze worden de aanwezigen uitgenodigd om te reageren op en vragen te stellen over 
de plannen van de gemeente. Kernwethouder Van Halderen zal hier vervolgens op reageren.  
Hieronder volgt een overzicht van vragen/opmerkingen met bijbehorende antwoorden van 
de kernwethouder Van Halderen (VH).  
 



 

- Er worden nieuwe locaties voor de sportvelden bekeken, maar waarom kan de 
nieuwbouw niet plaatsvinden op die nieuwe locatie? Dat scheelt wellicht in de kosten en 
voorkomt bodemonderzoeken?  

o VH: De gemeente wil geen nieuwbouw aan de rand van het dorp, zogezegde 
uitbreiding. Men wil juist zogenoemde inbreiding. Dus juist sport en natuur aan 
de rand van het dorp. Anders komen er overal stukjes bewoning. 

- Er staan onjuistheden in de door de gemeente gepresenteerde sheets. Sportdorp 
Oostkapelle is niet bij de genoemde overleggen aanwezig geweest. Van de vergadering 
op 24 september is nog steeds alleen maar een conceptverslag van. Het is dus raar dat 
de gemeente zich met haar plannen daarop baseert.  
Het Dorpsplan 2030 is met 500 mensen opgesteld. Dit is vervolgens ook het gemeentelijk 
traject ingegaan. De gemeente heeft toen aangegeven dat het Dorpsplan in 
toekomstplannen zou worden meegenomen. Dat is niet gedaan. Daar staat namelijk in 
dat de betreffende voorzieningen fysiek bij elkaar moeten blijven. 
Aanwezige geeft ook aan dat het Space Value-rapport € 14.000 heeft gekost. Daar wordt 
dus ook niets mee gedaan.  
In maart 2019 is een vlekkenplan aangeboden aan de gemeente. Ook daar is geen reactie 
op gekomen van gemeente Veere.  

o VH: De wethouder wijst op de brief van 24 september van Sportdorp Oostkapelle 
waarin men enthousiast was over de ontwikkeling van een nieuw sportcomplex. 
Ook geeft de wethouder aan dat het Dorpsplan wel degelijk is meegenomen in 
de plannen, maar niet alles kan nu eenmaal worden gerealiseerd. Gezien de 
huidige ontwikkelingen is bewust gekozen om te verplaatsen naar de rand van 
het dorp. Dat is gebruikelijk en ziet men ook in andere kernen. Er kan nog niets 
gezegd worden over de locatie, maar dit zal ook zeker niet bij Westhove zijn.  

- De Oranjevereniging geeft aan dat ook zij gebruik maken van het trainingsveld voor hun 
activiteiten. Het is dan ook zaak dat dit dicht bij de kern moet worden gehouden. Men is 
nog één van de weinige Oranjeverenigingen. Men wil blijven bruisen, maar dat is niet 
mogelijk als ze in een hoekje van Oostkapelle terechtkomen.  

o VH: De wethouder geeft aan dat voor de Oranjevereniging dan ook een plek 
moet worden gevonden.  

- Er heeft in het verleden een dorpsraadvergadering plaatsgevonden in de Halve Maan 
waarin uit diverse overzichten kon worden gekozen wat het beste plan was. Hierbij was 
onder andere ook een plan met voetbalvelden bij Westhove. Dat plan werd massaal 
weggestemd en iedereen wilde de sportvelden op de huidige plaats behouden. 

o VH: Westhove zal dan ook niet de locatie zijn. Alles bij elkaar houden is 
inderdaad het beste plan, maar deze keuze biedt ook weer een aantal andere 
kansen voor het dorp.  

- De voorzitter van de Dorpsraad geeft aan dat de tennisvereniging duidelijk heeft 
aangegeven dat zij in de plannen niet genoemd worden. De vraag is hoe dat zit. 

o VH: De tennisvereniging moet uiteraard ook een plek krijgen. Wellicht kan dit 
ook de plek blijven waar het nu ligt. De wethouder geeft aan dat het daarom 
belangrijk is dat de tennisclub mee moet praten en nodigt hen daarvoor bij deze 
uit.  

 
Wethouder Van Halderen geeft aan dat veel details nog niet zijn ingevuld. Het betreft een 
plan met een behoorlijke termijn. Detailvragen kunnen dus nog niet beantwoord worden na 
de goedkeuring in november. De gemeente gaat echt het gesprek aan voor de concrete 
invulling van de plannen. Wat de woningen betreft wil men bouwen naar behoefte. Dat is 
ook een opdracht om te realiseren door de gemeente. Het zal dan dus ook niet gaan om 
allemaal villa’s die voor een beperkt aantal mensen te betalen zijn.  

 



 

- Een aanwezige geeft aan dat de scholen dichtbij de Halve Maan moeten blijven. Dat is 
namelijk uniek voor Oostkapelle en moet zo blijven. Men kan nu namelijk binnen én 
buiten sporten. Dat kan niet als men met de kinderen naar de rand van Oostkapelle moet 
lopen om buiten te kunnen sporten. Dat gaat van de lestijd af. Bovendien hebben 
mensen last van kinderen die het hele dorp door lopen. Ook wordt aangegeven dat 
renoveren altijd nog goedkoper is dan nieuwbouw.  

o VH: De Eben-Haëzerschool is geen goed gebouw en is daarom niet meer geschikt 
voor renovatie. De Halve maan zal deels in tact blijven, maar voor het andere 
deel is renovatie nodig. Dat is een forse ingreep. Men wil dit inderdaad ook in de 
buurt houden van de scholen. In de plannen die er nu zijn, kan er dan dus echter 
niet buiten gesport worden. De wethouder geeft aan dat dit prima binnen kan.  

- Met verkoop van gronden wordt geld gegenereerd dat ook ten beschikking zal komen 
van de andere kernen. Klopt dat? Hoe denkt de gemeente dat in te vullen? Ook is er een 
eerder voorstel geweest waar dhr. Keijmel over sprak. Heeft de gemeente dit voorstel 
ook meegenomen en hoe denkt men daarover? 

o VH: Zo denken we niet vanuit de gemeente. Als gemeente heeft men te maken 
met voorzieningen van alle dorpen. De huidige plannen bieden inderdaad ook 
kans om e.e.a. te realiseren in de andere kernen.  

- Aangegeven is dat er 30% aan recreatiewoningen gerealiseerd zullen worden. De vraag is 
echter wie daar behoeft aan heeft? Het dorp niet. Steek dit geld liever in 
bejaardenwoningen en starterswoningen!  

o VH: Gisteren is het rapport gepubliceerd over Leefbaarheid en Recreatie. Daar 
blijkt inderdaad uit dat het in Oostkapelle al heel druk is met toerisme. Daar zal 
dus op basis van dit rapport opnieuw naar gekeken moeten worden. Is niet zo 
dat alles dan gelijk permanente woningbouw kan worden. Daar zijn afspraken 
over gemaakt worden in de provincie. Over de periode van 2025 en verder 
kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden.  

- Het aspect van de verkeersafwikkeling is nog niet aan bod geweest. Hoe gaat men het 
verkeer van de wijk afwikkelen? Er komt meer verkeer als mensen naar de sportvelden 
moeten als deze niet meer in de kern liggen. Nu gaan veel mensen op de fiets.  

o VH: De wethouder geeft aan dat dit klopt. De hoofdroute is de route langs 
Grijpskerke en Aagtekerke. Deze route gaat niet door Oostkapelle. De weg 
tussen Oostkapelle en Domburg staat op nominatie om afgewaardeerd te 
worden naar 60 km p/u.  

- Wat wordt er met deze avond gedaan door de gemeente? Hoe gaat hier verder op 
gereageerd worden? De mening over deze plannen is duidelijk.  

o VH: De gemeente realiseert zich in ieder geval dat er zorgen zijn en dat het leeft. 
De gemeente heeft de taak het algemeen belang te dienen van bewoners en 
andere kernen. Maar het moet ook financieel haalbaar zijn. De zorgen moet dus 
verder bekeken worden en deze plannen mogen niet verder ontwikkeld worden 
zonder de mening van de inwoners. 

- Er zijn rapporten gemaakt door een aantal bedrijven in het verleden. Wat is daarmee 
gedaan? In één van de plannen zaten ook 40 reguliere woningen. In dat plan was e.e.a. 
blijkbaar wel mogelijk. Nu wordt er vanuit gegaan dat het nodig is om ook recreatie te 
realiseren terwijl de recreatiedruk in Oostkapelle al 40% hoger ligt dan in Amsterdam.  

o VH: Als er plannen op het gebied van woningbouw zijn moet de gemeente dit 
altijd voorleggen aan de provincie. Die hebben een sterke voorkeur voor 
inbreiding. Het groen moet juist behouden worden aan de rand van de dorpen.  
Er is inderdaad eerder onderzoek gedaan naar sportvelden buiten Oostkapelle. 
En wel voor een locatie meer richting Domburg en een locatie meer richting 
Serooskerke. Dat was om allerlei redenen niet werkbaar. Andere rapporten zijn 
er volgens de wethouder niet.  



 

- Waarom moet er nieuwbouw plaatsvinden van scholen die 40 jaar oud zijn? Renovatie is 
toch goedkoper dan nieuwbouw? 

o VH: De kosten van renovatie en nieuwbouw kunnen ongeveer gelijk zijn. Het één 
is echter voor de korte termijn en de nieuwbouw is voor de langere termijn.  

- Waarom moet iets dat nu goed geclusterd is uit elkaar worden gehaald? In Serooskerke 
wordt er juist geclusterd en in Oostkapelle halen we het uit elkaar.  
In het Dorpsplan staan ook een aantal toeristische overnachtingen. Er is nu al sprake van 
20% stijging van het aantal overnachtingen. Het vooruitzicht is een toename van nog 
60%. Als er dan ook nog 30% aan recreatiewoningen bijkomen gaat dit zeer ten kosten 
van de leefbaarheid.  

o VH: De gemeente probeert rekening te houden met de dorpsplannen van de 
kernen, maar niet alles kan gerealiseerd worden. 
De recreatiedruk is zoals aangegeven een belangrijk punt. Ook naar aanleiding 
van het rapport Recreatie en Toerisme. De gemeente moet nog overleg hebben 
over hoe men de knelpunten uit dit rapport moet oplossen. Ook daar moet weer 
een plaatje voor gemaakt worden voor de komende jaren. Feit is dat als er nu 
niets gedaan wordt, het onleefbaar wordt in de kernen. Dit is dus ook weer een 
uitdaging waar eveneens geld voor nodig is.  

- Een aanwezige geeft aan dat de wethouder vanavond wel de woordvoerder is, maar dat 
het zaak is dat de raadsleden ook luisteren naar wat Oostkapelle wil en niet wil. Zij 
hebben als politiek vóór deze plannen gesteld. Oproep aan de gemeenteraadsleden is 
dan ook: bezint eer ge begint! 

o VH: Ook binnen de gemeenteraad is niet iedereen het met elkaar eens. Toch 
heeft een meerderheid opdracht gegeven dat dit de opdracht is voor het college.  
Bijna alles is financieel gedreven gezien het huishoudboekje van de gemeente. 
Daarom zijn er randvoorwaarden en kan dus niet alles worden gerealiseerd.  

- Iedere inwoner van Oostkapelle wil het zo houden zoals het nu is. Er is nu een mooie 
combinatie van recreatie, dorpskern en sportvelden. De aanwezige roept de gemeente 
op om plannen niet alleen financieel gedreven te laten zijn en de opdracht van de raad te 
herzien. Men moet eerst kijken naar het globale plan en het draagvlak daarvoor, vóórdat 
je het verder gaat uitwerken.  

- Heeft de gemeente geen geld om nieuwbouw van scholen te realiseren? Er is niets 
extra’s gevraagd als wat de gemeente in het verleden wilde. Kan niet van het potje met 
geld voor de scholen de nieuwbouw van de scholen betaald worden? 

o VH: De gemeente heeft inderdaad de plicht de scholen in stand te houden en te 
vernieuwen. Hier zijn tot op heden echter géén reserveringen voor gedaan. Van 
dat geld zijn andere dingen voor de gemeenschap gedaan. Nu wil men echter wél 
gaan sparen voor de toekomst, want dit was inderdaad geen goede methodiek. 
Dus in de toekomst wil de gemeente Veere dit wél zo gaan doen.  

- Een aanwezige oppert om de opbrengst van de verkoop van de voetbalvelden van 
Domburg te gebruiken voor financiering van de plannen voor Oostkapelle aangezien de 
fusie met Domburg doorgaat. 

- Geopperd wordt om de inbreiding te bekostigen via het parkeerterrein bij de bank en 
volkstuintjes. 

- De gemeente geeft aan dat men verhalen hebben opgehaald en dat ze input willen. Hier 
blijkt dat niemand vóór de plannen is. De financiële kaders zijn er, maar draagvlak onder 
de inwoners is ook belangrijk. Kan het college niet terugkoppelen dat er geen draagvlak 
is? De vraag aan wethouder Van Halderen is of er volgens hem draagvlak is voor de 
plannen. 

o VH: Nee, er is inderdaad geen draagvlak voor verplaatsing van de sportvelden.  
- De heer Keijmel geeft aan dat op 15 maart een alternatief plan bij de gemeente Veere is 

bezorgd. Is daar naar gekeken door de raad? Het zou een mogelijkheid zijn om op voort 
te borduren.  



 

o VH: Een aantal politieke partijen heeft een plan ingediend. Maar het plan waar 
de heer Keijmel op doelt is niet bekend bij de wethouder. De heer Keijmel heeft 
het bij zich en de wethouder zal hier samen met hem naar kijken.  

- In Biggekerke is een school met een MFA gerealiseerd, hetgeen niet goed bleek te 
werken. De oproep richting de gemeente is om van dergelijke voorbeelden te leren en 
niet dezelfde fout te maken. 

o VH: Het is pertinent niet de bedoeling om hier een dergelijke MFA te bouwen als 
in Biggekerke. In Oostkapelle gaat het om een sportaccommodatie met scholen 
die los van elkaar kunnen functioneren. 

- Een aanwezig vraagt zich af wat er met het oude voetbalveld aan de Torenstraat 
gebeurd. Kan daar iets mee gedaan worden?  

o VH: Dat is nu een speeltuin en moet in tact blijven als voorziening.  
 

Wethouder Van Halderen geeft nogmaals aan dat men bezig is met de andere locatie. Zodra 
die locatie bekend is komt er een gesprek of dat een geschikte plek is en mogelijkheden 
biedt. Als het niet lukt om een nieuwe plek te vinden, dan is er een ander probleem. Dan zal 
er voorlopig geen sprake zijn van verplaatsing. Maar dan vervalt er ook een stukje 
financiering voor alle andere plannen van de andere kernen. Dan moeten er weer nieuwe 
keuzes gemaakt worden. Dit zou kunnen gebeuren en zou ook kunnen betekenen dat andere 
zaken die gerealiseerd moeten worden voor Oostkapelle dan ook een tandje minder worden.  
 
De wethouder geeft aan dat iets realiseren waar iedereen tegen is waarschijnlijk niet gaat 
werken. Maar er is ook een opdracht om een visie te ontwikkelen om e.e.a. 
toekomstbestendig te houden. Daar probeert men als gemeente zo goed mogelijk invulling 
aan te geven. 

 De voorzitter van de Dorpsraad vat het gehoorde samen in de volgende punten: 

- In Oostkapelle is de meerderheid tégen de verplaatsing van de sportvelden. 
- En ook tegen  nieuwe recreatiewoningen 
- Oostkapelle is blij met de plannen voor de scholen. Daar moet echt iets gebeuren. 
- Er zijn door de aanwezigen andere creatieve oplossingen te berde gebracht. 
 

6. Rondvraag 

- Gevraagd wordt wanneer de 2e fase Dorpsstraat van start gaat. Dit project zal uitgevoerd 
worden in de periode van 6 januari t/m 12 april 2020.  

- Het laatste stukje van de Torenstraat wordt als onveilig en gevaarlijk ervaren. Dit stuk 
fietspad moet men langs de auto’s rijden en is er geen duidelijk fietspad. Betreffende 
bewoner heeft hierover meldingen ingediend bij de gemeente Veere, maar men gaf aan 
dat dit alles aan de gestelde eisen voldoet. De dorpsraad geeft aan dat dit punt zal 
worden meegenomen in de evaluatie van de herinrichting.  

- Men is benieuwd naar de status van het knotwilgterrein en vraagt zich af of e.e.a. rond 
is. Gemeente Veere geeft aan dat dit bij Delta ligt. Zij hebben de plannen hiervoor en de 
gemeente kent de details hiervan niet. 

- Een bewoner van de Wijkhuisweg geeft aan dat de omleidingsroute er nu voor zorgt dat 
er weer veel verkeer door de Wijkhuisweg komt. Aangegeven wordt dat dit een stukje 
overlast is dat bij de herinrichting hoort. Gelukkig is dit tijdelijk.  
Een andere aanwezige geeft aan dat de omleiding via de Zwanenburgseweg een betere 
optie zou zijn. 
Een aanwezig vraagt of er maatregelen genomen worden om sluipverkeer te voorkomen. 
Gemeente Veere geeft aan dat dit waarschijnlijk niet het geval zal zijn. Het zal lastig zijn 
om dit gedrag van mensen te voorkomen. 



 

- Een aanwezig geen het advies aan de kernwethouder om, naar aanleiding van de 
commotie en de duidelijke mening die hedenavond naar voren is gekomen, terug te gaan 
naar de raad en aan te geven dat deze plannen een verkeerde keuze zijn.  
 

 
7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst alle aanwezigen hele fijne feestdagen. De 
volgende openbare dorpsraadvergadering zal plaatsvinden op 11 maart 2020. 

 

 

BIJLAGEN: 

- Presentatie Gemeente Veere 191211 Bijeenkomst Dorpsraad 


