Notities van de openbare vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Meliskerke
Datum: 10 maart 2015

Aanwezig: Jan van Eijzeren, Colin Hofman (penningmeester), Peter Gillissen (voorzitter),
Jaap Matthijsse, Margriet Seijner (secretaris), Joram van Sluijs.
Belangstellenden: geen

1. Opening.
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.

2. Mededelingen en aanvullende agenda.
a. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan tot 2025;
In de periode april/augustus zullen de stads- en dorpsraden over dit
onderwerp door de gemeente worden benaderd; V.k.a.
b. Onderhoud voetbalveldje. De gemeente heeft aangegeven dit jaar weer te
verticuleren. Bezanden doet zij als alles leeggehaald wordt. Onderhoud zal
weer worden gedaan.
c. Brief van gemeente d.d. 4-3-2015 huis-aan-huis verspreid aan inwoners van
Meliskerke, inzake de brand aan de Geertsesweg de avond ervoor. Betreft
informatie over vrijgekomen roetdeeltjes, verkeersmaatregelen etc.
We zullen een brief sturen naar de gemeente waarin we onze waardering voor
deze brief zullen vermelden (Margriet). Ook van andere inwoners zijn positieve
geluiden opgevangen over deze informatie van de gemeente.
3. Notities van de vergadering op 27 januari 2015
en Actiepuntenlijst 2014-2015.
Punt 8a: Meliskerke heeft nooit een vlag gehad, wel een wapen.
Punt 8f: Dispenser hondenpoepzakjes is geplaatst.
Actiepunten:
140902.12: De ringrijdersvereniging heeft voldoende bekers, en willen liever
geldprijzen. We besluiten dat niet te doen. Kan van de lijst af.
150127.01: staat op de agenda.
150127.02 t/m 150127.5 zijn gebeurd.
150127.06: is gedaan, maar heeft nog geen reactie opgeleverd. De voorzitter zal
nogmaals contact opnemen met de eigenaar van het terrein.
150127.08 staat op de agenda.
150127.10 t/m 150127.12 zijn gedaan.
150127.14 en 150127.15 zijn gedaan.
150127.16: plantenbak is weggehaald. Actiepunt kan eraf.
150127.17: Colin en Peter zullen in de volgende vergadering met een voorstel
komen m.b.t. de AED.
150127.19 is gedaan. Peter en Colin komen volgende vergadering met een voorstel
m.b.t. de dixi op terrein speeltuin, rekeninghoudend met wat hierover al in een
eerdere vergadering besproken is.

1

4. Ingekomen stukken.
a. Brief gemeente Veere, d.d. 28 januari 2015, inzake vervanging/weghalen
zitbanken in de dorpskern. V.k.a.
b. Mail gemeente Veere, d.d. 5-2-2015; reactie op onze brief inz.
vervanging/weghalen zitbanken in de dorpskern. V.k.a.
c. Mail gemeente Veere, d.d. 26-1-2015, inzake aanmoedigingsprijs best
beheerde, behouden en meest ‘levende’ oorlogsmonument. V.k.a.
d. Brief gemeente Veere, d.d. 28 januari 2015, inzake evaluatie jaarwisseling
2014-2015. V.k.a.
e. Mail gemeente Veere, d.d. 9-2-2015, inzake regionale informatiebijeenkomsten dienstregelingen openbaar busvervoer. V.k.a.
f. Brief gemeente Veere, d.d. 12 februari 2015, inzake eerste herziening
bestemmingsplan Buitengebied. V.k.a.
g. Rabobank, Cijfers en Trends: Thema-update fitness en zorg. V.k.a. Voortaan
alleen opvoeren indien relevant voor de dorpsraad.
h. Uitnodiging dorpsvergadering dorpsplan Aagtekerke. V.k.a.
i. Mail en brief omwonenden inzake terrein Zeester. V.k.a.
j. Nieuwsbrief Woonburg. V.k.a.
k. Bevestiging KvK inzake bestuurswijziging (nieuwe secretaris). V.k.a.
l. Mail van de gemeente d.d. 5-3-201: medio mei is bekend of de bank in de
Torenstraat verruild wordt voor een kunststof exemplaar of niet.
m. Mail SLZ d.d. 27-2-2015 inzake project: “Ieder dorp zijn boomgaard”. Wordt
meegenomen naar de informatie-bijeenkomsten dorpsplan Meliskerke. Naar
aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat met de werkzaamheden in de
Cornelis Jaspersesstraat bomen zijn weggehaald van 50 jaar oud. Over deze
werkzaamheden zijn de bewoners van deze straat niet geïnformeerd. Dat had
door de Delta gedaan moeten worden.
5. Uitgaande stukken.
a. Mail aan gemeente Veere, d.d. 6-2-2015; reactie op ingekomen brief
vervangen/weghalen zitbankjes in de dorpskern.
6. Verslaggeving van:
a. Projectgroep dorpsplan Meliskerke.
De voorzitter doet verslag van de afgelopen twee vergaderingen van de
projectgroep. Planning voor eerste bewonersbijeenkomst : 2e/3e week van mei
2015.
b. Werkgroep website. Eigen nieuwe website van de dorpsraad. Idee is om alle
ondernemers van Meliskerke aan te bieden zich op deze site te profileren en
een link naar de eigen website op te nemen. Gezocht wordt naar mensen die
foto’s zouden kunnen maken/aanleveren en iemand die kan helpen met het
vullen van deze site met inhoud. In de agenda voor de openbare bijeenkomst
van 24 maart a.s. zal een oproepje geplaatst worden voor een medewerker
redactie.
M.b.t. de huidige website: Joram zal deze site vullen met actualiteiten.
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7. Stand van zaken met betrekking tot:
a. Voortbestaan consultatiebureau Meliskerke.
De beheerder van “Ons Huis” bevestigde dat de GGD het aantal uren voor het
consultatiebureau wil uitbreiden. Daaruit valt te concluderen dat het
consultatiebureau voorlopig niet verdwijnt.
b. Plan Bergstraat vm Ichtuskerk.
Binnenkort worden omwonenden geïnformeerd door de gemeente dat zij deze
locatie toch wil laten ontwikkelen voor woningbouw (5 huur-/koopwoningen en
6 garages, en, aan de kant van de Bergstraat, één vrijstaande woning of één
twee-onder-een-kapwoning).
c. Plan Pauwhoekstraat vm Zeester
CPOZ is vorig jaar door de gemeente gevraagd te kijken of zij mogelijkheden
zien deze locatie te ontwikkelen. Burgers werden hierbij betrokken door
marktonderzoek via een advertentie in het kerkblad Gomaros, deelname
Woonmarkt, dorpsraadvergadering (nov. 2014), gesprek thuiszorgorganisatie,
verspreiding interesseformulier etc. De verwachting is deze maand een
schetsplan te ontvangen.
8. Eindejaars- of nieuwjaarsbijeenkomst in Meliskerke.
Colin en Peter zullen onderzoeken in hoeverre een eindejaarsbijeenkomst, samen
met andere partijen (Oranjevereniging, Ondernemersvereniging) georganiseerd zou
kunnen worden.
9. Concept-agenda openbare bijeenkomst op 24 maart 2015.
Toevoegen aan punt 3a: oproep medewerkers redactie website.
Jan zorgt voor een beamer. Joram neemt zijn laptop mee.
Jaap doet de tekstuele ondersteuning bij de film.
10. Financiën.
a. Concept begroting 2015
Akkoord.
b. Concept begroting 2015 projectgroep dorpsplan Meliskerke
Akkoord en blijft concept.
Gemeente gaat akkoord met overheveling restant bijdrage 2014 (€ 1048,50)
naar 2015 t.g.v. dorpsplan.
Gemeente gaat akkoord met verzoek bijdrage 2015, vastgesteld op
€ 1.345,13.
c. De Rabobank stelt middelen beschikbaar voor leefbaarheid kleine kernen (op
vier momenten per jaar). Dorpsraden kunnen hier een beroep op doen, mits
goed onderbouwd. Besteding van deze middelen moet achteraf aangetoond
kunnen worden. Wellicht is dit goed te besteden voor de
bewonersbijeenkomsten dorpsplan. Blijft in beraad.
11. Rondvraag.
Geen.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
Meliskerke, 8 april 2015
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Margriet Seijner,
secretaris
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