  
  
Notities  van  de  openbare  vergadering  van  het  bestuur  van  de  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  22  maart  2016  
    
Aanwezig  van  bestuur:  dhr.  J.  Matthijsse,  dhr.  J.  van  Eijzeren,  dhr.  C.  Hofman,  dhr.  P.  Gillissen,    
mw.  M.  Seijner  (not.)  
Verder  aanwezig:  dhr.  M.  Hofman  (beheerder  BuurtWhatsApp  Meliskerke),  mw.  M.  Walraven  
(fractie  PvdA),  mw.  E.  Braat  (Stichting  Welzijn  Veere),  dhr.  A.  van  der  Heijde  (kernambtenaar),    
dhr.  J.  Melse  (kernwethouder)  en  mw.  W.  Wouters  (Ondernemersvereniging  Meliskerke).  
Met  kennisgeving  afwezig:  dhr.  J.  Van  Sluijs  (lid  bestuur  dorpsraad)  en  mw.  P.  Heuvelmans  
(wijkagent)  
  
1.  Opening  
   Voorzitter  Gillissen  opent  de  vergadering  en  heet  allen  welkom.  
  
2.  Mededelingen  en  aanvullende  agenda.  
   a.   Vaststellen  agenda  openbare  themabijeenkomst  12-04-2016.  Agenda  wordt  vastgesteld.  
Dhr.  Koppejan  heeft  aangegeven  dat  zijn  kopieerservice  aan  ons  komt  te  vervallen  
(verouderde  apparatuur).  De  heer  Hofman  zal  offerte  opvragen  bij  Joosse,  Het  Rode  
Kruis  en  De  Boekenmolen  voor  kopieerwerk.  
   b.     Uit  jaarvergadering  Ondernemersvereniging  Meliskerke  (OVM)  17-2-2016.  Bestuur  is  
vernieuwd  en  bestaat  nu  uit  de  dames  K.  Wisse  en  W.  Wouters  en  de  heren  C.  Rotte,  
W.  Boone  en  R.  Boogaard.    
   c.     Begroting  2016.  V.k.a.  
   d.     Representatie  (bloemen/wijn)  bij  (her)opening  bedrijven.  
          
Besluit:  alleen  indien  de  dorpsraad  een  uitnodiging  hiervoor  heeft  gekregen.  Akkoord.  
e.     Eindverslag  project  bedrijventerrein  Meliskerke  HZ/gemeente,  d.d.  22-02-2016,  op  
agenda.  V.k.a.  
f.     Lunch  bij  gemeente  voor  vrijwilligers  in  zorg  en  ondersteuning  d.d.  15-03-2016.  Positief.  
g.     Artikel  in  PZC  15-03-2016:  Waterschap  wil  bijzondere  oude  duikers  en  sluizen  
behouden.  Dit  hoort  thuis  op  nieuwe  website.  Actiepunt  dhr.  Van  Sluijs.  
   h.     Klok  scheve  toren  was  enige  tijd  van  slag  ’s  nachts.  Het  uurwerk  loopt  ook  nog  steeds  3  
minuten  achter.  Dit  zou  gerepareerd  worden.  Wordt  vervolgd.  
  
3.  Notities  en  actielijst  van  de  openbare  vergadering  dorpsraad  19  januari  2015.    
-   N.a.v.:  Pagina  1,  punt  3,  kleine  ergernissen,  te  hard  rijden  in  de  kern:  er  is  een  
matrixbord  geplaatst  voor  de  kruising  komend  vanaf  Zoutelande.  
-   Pagina  1,  punt  3,  kleine  ergernissen,  paardenpoep:  op  de  kaart  netwerk  ruiterroutes  in  
Veere  is  te  zien  dat  in  en  rond  Meliskerke  geen  ruiterpaden  liggen.  De  heer  Van  der  
Heijde  zal  dit  binnen  de  gemeente  communiceren.  
-   Pagina  3,  punt  8,  nieuwjaarsbijeenkomst:  evaluatie  nog  niet  geweest  en  er  wordt  ook  
niet  meer  op  aangedrongen.  
  
De  notities  worden  ongewijzigd  goedgekeurd  
  
   Actiepuntenlijst:  
-   160119.01:  Tekst  maken  voor  website  en  nieuwsbrief  over  elkaar  aanspreken  bij  te  hard  
rijden  in  de  kern:  blijft  staan.  De  heren  Gillissen,  Matthijsse  en  Van  Sluijs  komen  bij  
elkaar  om  actiepunt  “snelheid  verkeer”  te  bespreken.  
-        60119.02:  Navragen  welke  toe-  en  afritten  en  voet-  en  fietspaden  verbreed  gaan  worden  
op  Burg.  Huiijsmanstraat:  blijft  staan.  
-   160119.03:  Resultaten  Quickscan  bespreken  met  kernwethouder  is  gebeurd.  
-   160119.04:  Overleg  met  gemeente  over  ontwerp  concept-uitvoeringsagenda  is  gebeurd.  
  
4.      Ingekomen  stukken:  
a.   Gemeente  Veere,  kaart  netwerk  ruiterroutes  in  Veere,  21-01-2016.  V.k.a.  
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b.   Gemeente  Veere,  evaluatie  +  memo  jaarwisseling  2015/2016,  d.d.  22-01-2016.  
Onduidelijk  is  of  de  gemeente  nu  van  plan  is  de  dorpsraden  te  gaan  betrekken  bij  de  
beleidsvoering  rond  oud-  en  nieuwvieringen  op  de  dorpen.    
c.   Stichting  Landschapsbeheer  Zeeland,  Nieuwsbrief  d.d.  26-01-2016.  V.k.a.  
d.   Gemeente  Veere,  antwoord  op  ons  verzoek  om  inzage  in  adresgegevens  nieuwe  
inwoners,  27-01-2016.  Adresgegevens  kunnen  door  de  gemeente  niet  worden  verstrekt.  
Een  optie  is  om  bij  informatiebrief  die  nieuwe  inwoners  van  de  gemeente  ontvangen  een  
inlegvel  te  doen  met  contactgegevens  van  dorpsraden  en  de  SWV.  Opgemerkt  wordt  dat  
vanuit  de  Gereformeerde  Gemeente  nieuwe  inwoners  verwelkomd  worden  d.m.v.  
huisbezoek.  
e.   Dhr.  Hofman,  beheerder  BuurtWhatsApp  Meliskerke,  inzake  borden  BuurtWhatsApp,  
d.d.  02-02-2016.  De  heer  Hofman’s  wens  is  om  op  het  welkomstbord  van  Meliskerke  (en  
op  alle  welkomstborden  bij  alle  dorpen  met  BuurtWhatsApp)  een  preventieve  stikker  te  
plakken  met  de  boodschap  dat  deze  kern  een  BuurtWhatsAppGroep  heeft.  De  
beheerder  van  de  welkomstborden  Meliskerke  geeft  daar  geen  gehoor  aan.  Echter  de  
gemeente  heeft  hier  richtlijnen  (ofwel  spelregels)  voor  gemaakt.  De  dorpsraad  stelt  voor  
dat  de  heer  Hofman  zelf  deze  richtlijnen  opvraagt.  Als  blijkt  dat  deze  stikkers  op  de  
welkomstborden  geplakt  mogen  worden,  dan  kan  bij  de  dorpsraad  een  verzoek  tot  
financiering  ervan  ingediend  worden.  
f.   Gemeente  Veere,  artikel  over  geopende  inschrijving  dorpenlabs,  03-02-2016.  V.k.a.  
g.   Stichting  Werkgroep  Gehandicapten  Walcheren  (SWGW),  jaarverslag  2015  en  werkplan  
2016,  24-02-2016.  V.k.a.  
h.   Stichting  Landschapsbeheer  Zeeland,  nieuwsbrief  d.d.  25-02-2016.  V.k.a.  
i.   Dorpsraad  Aagtekerke,  agenda  openbare  vergadering  d.d.  16-03-2016.  V.k.a.  
j.   Vereniging  Stadsraad  Veere,  agenda  ledenvergadering  2016  d.d.  14-03-2016.  V.k.a.  
  
5.      Uitgegane  stukken:  
a.   Gemeente  Veere,  reactie  op  haar  brief  inzake  mogelijk  plaatsen  matrixbord,  d.d.  01-02-
2016.  Matrixbord  is  inmiddels  geplaatst.  
b.   Rabobank  Walcheren/Noord-Beveland,  factuur  voor  €  2.500,00  uit  Sociaal  
Maatschappelijk  Fonds,  d.d.  02-03-2016.  V.k.a.  
c.   (Gezamenlijk  met  gemeente  Veere)  aan  bewoners  Corn.  Jaspersesstraat  inzake  plan  
beplanting  plantvakken,  d.d.  19-02-2016.  V.k.a.  
  
6.      Verslaggeving  van:  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.    
Er  wordt  ingestemd  met  het  voorstel  een  nieuwe  dictafoon  aan  te  schaffen  van  €  100,00  –    
€  150,00  waarmee  de  interviews  kunnen  worden  opgenomen.    
b.   Werkgroep  website.    
Het  kunnen  plaatsen  van  films  (zoals  over  de  geschiedenis  van  Meliskerke)  op  de  nieuwe  
site  is  nog  onzeker.  De  nieuwe  site  wordt  overigens  op  12  april  2016  gelanceerd  tijdens  de  
openbare  bijeenkomst.  
c.   Werkgroep  nieuwe  rotonde.    
Er  heeft  een  gesprek  plaatsgehad  van  de  werkgroep  met  de  gemeente.  De  tekening  kon  
worden  ingezien  en  de  werkgroepsleden  mochten  een  eigen  visie  daarop  geven.  De  
benodigde  grond  is  door  de  gemeente  aangekocht.  De  realisatie  behoeft  veel  voorwerk.  
Volgend  overleg  van  (enkel)  de  werkgroep  is  gepland  op  31-3-2016.  De  bedoeling  is  om  
samen  concreet  aan  de  slag  te  gaan.  Er  worden  nog  Meliskerkenaren  gezocht  voor  in  de  
werkgroep.  Opgeven  kan  bij  de  secretaris:  dorpsraad@meliskerke.info.  
d.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.    
De  notitie  van  de  heer  Gillissen  en  mevrouw  Oosterhuis  (Burenhulp)  over  het  in  het  leven  
roepen  van  een  ontvangstcomité  in  Meliskerke  wordt  in  april  2016  door  de  commissie  
besproken.  
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e.   Gesprek  met  gemeente  d.d.  07-03-2016  inzake  ontwerp  concept-uitvoeringsagenda  
Meliskerke  en  uitkomsten  QuickScan  over  (on)tevredenheid  over  gemeente  Veere.  
Besproken  is  welke  punten  op  het  ontwerp  concept-uitvoeringsagenda  wel  en  wat  niet  op  
korte  termijn  redelijk  (haalbaar)  is.  Er  moet  draagvlak  gecreëerd  worden,  derhalve  zal  uit  
inwoners  van  Meliskerke  (met  mogelijk  een  deskundige)  een  werkgroep  geformeerd  gaan  
worden.  De  dorpsraad  roept  mensen  op  om  daar  zitting  in  te  nemen.  De  oproep  wordt  ook  
op  12-4-2016  gedaan.  Het  streven  is  om  zo  spoedig  mogelijk  een  plan  met  prioriteiten  te  
hebben  dat  besproken  kan  worden  tijdens  de  behandeling  van  de  voorjaarsnota  over  
begroting  2017  van  de  gemeente  die  in  mei  2016  plaatsvindt.  E.e.a.  is  ook  reeds  met  de  
Ondernemersvereniging  Meliskerke  besproken,  en  afgesproken  is  om  in  een  werkgroep  
gezamenlijk  op  te  trekken.  Later  zullen  meer  bewoners  zitting  kunnen  nemen  in  de  
werkgroep.  Ook  zal  besproken  moeten  worden  welke  (externe)  deskundige  ondersteuning  
van  de  werkgroep  nodig  is.  
  
7.      Stand  van  zaken  met  betrekking  tot:  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm.  Zeester.    
Collectief  Particulier  Opdrachtgeverschap  Zeeland  (CPOZ)  is  nog  steeds  bezig  met  
aankoop  grond  en  bedenken  van  een  plan.  
b.   Koningsdag  2016.    
Overleg  met  organiserende  partijen  (Commissie  Welzijn,  Oranjevereniging,  Boaz  school,  
Ondernemersvereniging  en  dorpsraad)  heeft  plaatsgehad.  Er  wordt  onder  andere  een  
fietsroute  uitgezet,  een  taartenbak-  en  fotowedstrijd  georganiseerd,  en  er  komen  
springkussens.  Voor  de  activiteit  die  de  dorpsraad  financiert  (fotowedstrijd)  is  een  bedrag  
van  €  300,00  beschikbaar.  Mocht  deze  activiteit  lager  in  kosten  uitvallen,  kan  mogelijk  het  
restbedrag  ter  beschikking  worden  gesteld  om  aan  overige  kosten  van  die  dag  bij  te  dragen.  
c.   Boombank  Torenstraat.    
Oude  bank  is  gerestaureerd  en  weer  teruggeplaatst.  
d.   Onderhoud  wegen  Waterschap.    
Geen  ontwikkelingen.    
  
8.  Concept  jaarverslag  2015  Stichting  dorpsraad  Meliskerke  2015    
   Inhoudelijk  wordt  dit  jaarverslag  vastgesteld.  
   Tekstuele  wijzigingen:  bladzijde  3:  
•   Kwaliteitsinspecties:  3015  moet  zijn  2015.  
•   Nieuwe  website:  Rabobank  West-  en  Midden  Brabant  moet  zijn  Rabobank  
Walcheren/Noord  Beveland.  
Naar  aanleiding  van:  mogelijk  kan  er  nog  een  hondenpoepzakjesdispenser  geplaatst  worden  
op  het  paadje  richting  de  molen.  Hier  moet  iemand  voor  gezocht  worden  die  dat  wil  beheren.    
    
9.  Financiën.  
1.   Concept  jaarrekening  2015.    
Deze  wordt  goedgekeurd  met  dank  aan  de  penningmeester.  
2.   Rabo  Clubkas  Campagne  
De  penningmeester  heeft  de  dorpsraad  aangemeld.  
Op  de  uitnodiging  voor  de  openbare  bijeenkomst  op  12  april  aanstaande  zal  een  oproep  
geplaatst  worden  om  op  de  dorpsraad  een  stem  uit  te  brengen.  
  
10.  Rondvraag  
  a.   Naar  aanleiding  van  de  vraag  van  de  heer  Melse  worden  nog  enkele  namen  doorgeven  
van  mensen  die  uitgenodigd  worden  voor  de  bijeenkomst  over  maatschappelijk  vastgoed  
gemeente  Veere  op  dinsdag  19  april  aanstaande.  
  b.   Opgemerkt  wordt  dat  na  het  vernieuwen  van  de  kozijnen  in  de  gymzaal  er  geen  ramen  
meer  opengezet  kunnen  worden  om  te  ventileren.  Er  zijn  nu  roosters  aangebracht.  De  
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heer  Van  der  Heijde  zal  een  en  ander  binnen  de  gemeente  bespreken  en  koppelt  dit  
terug  naar  de  dorpsraad.  
  c.   Over  het  onderhoud  van  het  sportveld  zal  de  heer  Van  Eijzeren  contact  opnemen  met  de  
gemeente.  
  d.   Opgemerkt  wordt  om  het  onderwerp  “duurzaamheid”  in  het  Uitvoeringsplan  op  te  nemen.  
Naar  aanleiding  van  een  bijeenkomst  over  dit  onderwerp  in  Aagtekerke.          
  
11.    Sluiting  
Na  alle  aanwezigen  bedankt  te  hebben  voor  zijn/haar  aanwezigheid  en  inbreng  sluit  de  
voorzitter  de  vergadering.  
  
Meliskerke,  25  april  2016  
Margriet  Seijner,  
secretaris  
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