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Notities  van  de  openbare  vergadering  van  het  bestuur  van  de  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  27  september  2016  
  
Aanwezig  van  bestuur:  dhr.  J.  van  Eijzeren,  dhr.  P.  Gillissen  (voorzitter),    
dhr.  C.  Hofman  (penningmeester),  dhr.  J.  Matthijsse,  dhr.  J.  van  Sluijs  en  mw.  M.  Seijner  
(secretaris).  
Verder  aanwezig:  dhr.  A.  van  der  Heijde  (gem.  Veere),  dhr.  M.  de  Kraker  (steunfractie  
SGP/CU),  dhr.  R.  Van  der  Meer  (DTV),  dhr.  J.  Melse  (gem.  Veere),  dhr.  L.  Provoost,    
mw.  I.  Riemens,  mw.  M.  Walraven  (fractie  PvdA/Groen  Links).  
Met  kennisgeving  afwezig:  mw.  E.  Braat,  mw.  M.  Bierens.  
  
1.  Opening  
   De  voorzitter  opent  de  vergadering  en  heet  allen  welkom.  
  
2.  Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
a)   Inventarisatie  thema  openbare  vergadering  op  22  november  a.s.  

Suggesties:  1.  Presentatie  inrichting  rotonde.  2.  Start  opstellen  dorpsplan.  3.  
Duurzaamheidsplan  gemeente  Veere.  4.  Gemeentelijk  verkeers-  en  vervoersplan  (GVVP).  

b)   ’t  Snuffelaartje  in  de  Torenstraat  wordt  opgeheven.  Postagentschap  wordt  overgenomen  
door  De  Boekenmolen.  

c)   De  voorzitter  heeft  van  de  gemeente  begrepen  dat  de  laatste  fase  van  het  plan  Molenwerf  
wordt  gestart  (woonrijp  maken).  Er  komen  klinkers  te  liggen.  Onduidelijk  is  of  de  inrichting  
van  de  straten  nog  met  bewoners  wordt  besproken.  Voorzitter  heeft  bij  de  gemeente  het  
ontbrekende  stuk  stoep  aan  de  Oppervloer  weer  aan  de  orde  gesteld.  

d)   Binnenkort  start  er  een  procedure  voor  de  wijziging  van  het  bestemmingsplan  in  verband  
met  de  bouw  van  een  woning  aan  Jan  Geertsesweg  1.    

e)   De  foto  die  door  gemeente  aan  omwonenden  van  de  rotonde  werd  gestuurd,  is  positief  
ontvangen.  

  
3.   Notities  28-06-2016  en  actiepuntenlijst  
Notities  28-06-2016:  
-   Een  van  de  aanwezigen  staat  onjuist  vermeld,  dit  moet  zijn:  dhr.  R.  Van  der  Meer  (DTV).  
-   Punt  8d:  De  zin  over  koersbal  is  niet  juist  geformuleerd.  Dit  moet  zijn:  “Koersbal:  de  

koersbalvereniging  wil  op  donderdagavond  in  Meliskerke  blijven  spelen.”  
Met  inachtneming  hiervan  worden  de  notities  vastgesteld.  
  
Actiepuntenlijst:  
151117.01:   Link  naar  film  over  geschiedenis  Meliskerke  is  op  de  website  geplaatst.  
160119.01:   Te  hard  rijden  in  de  kern.  Dit  wordt  meegenomen  bij  het  dorpsplan.  
160119.02:   Toe-  en  afritten  van  de  Valkenburgstraat,  Jan  Vaderstraat  en  Burgemeester  

Adelaarstraat  naar  de  Burgemeester  Huijsmanstraat  zijn  verbreed.  
160322.01:   Offertes  kopiëren  flyers  is  afgehandeld.  
160322.01:   M.b.t.  enquête  kleine  ergernissen:  de  ruiterroutes  zijn  vastgesteld.  Als  er  onder  

gebruikers  wensen  of  suggesties  zijn  kunnen  die  worden  gericht  aan  de  heer    
      R.  Dekker  van  de  gemeente  Veere.  
160322.02:   Artikel  Waterschap  over  behoud  duikers  en  sluizen  is  op  de  website  gezet.  
160322.03:   Er  is  ventilatie  in  de  gymzaal  d.m.v.  ventilatieroosters.  Deze  voldoen  aan  de  

gestelde  eisen.  
160517.01:   Tweede  dispenser  hondenpoepzakjes.  Pilot  bevalt  goed.  Verzoek  tot  een  tweede  

dispenser  op  het  pad  vanaf  Jan  Vaderstraat  richting  de  molen.  Dhr.  Van  der  
Heijde  zal  dit  opnemen  met  de  opzichter,  en  hem  vragen  contact  op  te  nemen  
met  dhr.  Van  Sluijs,  die  op  zijn  beurt  op  zoek  zal  gaan  naar  een  beheerder.     

160517.06   De  dorpsraad  heeft  inmiddels  het  initiatief  genomen  voor  de  organisatie  van  de  
nieuwjaarsbijeenkomst  2017.  
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160517.08   Gemeente  zal  eerst  toestemming  vragen  voordat  foto’s  van  de  site  
meliskerke.info  worden  gebruikt.  Ter  vergadering  wordt  toestemming  verleend  
voor  het  gebruiken  van  foto’s  voor  weer  een  ander  document.  

160517.11   Oproep  op  website  voor  acquisiteur  is  niet  geplaats,  maar  kan  er  wel  af.  De  
voorzitter  en  de  penningmeester  hebben  in  overleg  met  elkaar  adverteerders  
binnengehaald.    

160517.12   Opbellen  en/of  mailen  nieuwe  potentiële  adverteerders  is  gedaan.     
160517.13   Brief  aan  huidige  adverteerders  over  looptijd  advertentieperiode  is  gestuurd.  
160628.01   Inventarisatie  wensen  jeugd  m.b.t.  trapveld  is  gedaan.  
160628.02   Het  is  nog  niet  duidelijk  of  de  Week  van  de  akkerbouw  in  2017  (landelijk)  

gehouden  zal  worden.    
160628.03   Inbreidings-  of  uitbreidingsplannen  gemeente:  de  heer  Melse  deelt  mede  dat  

uitbreiding  niet  past  binnen  het  huidige  beleid.  Inbreiding  is  wel  mogelijk.  
160628.04   Brief  aan  de  Oranjevereniging  inzake  deelname  dorpsraad  aan  volgende  

Koningsdagen  is  verstuurd.  
160628.05   Het  bijeenroepen  van  betrokken  partijen  voor  overleg  over  toekomst  dorpshuis  

“Ons  Huis”  wordt  op  korte  termijn  gedaan.  
  
4.  Ingekomen  stukken  
a)   G.  van  Eijzeren,  handtekeningenactie  renovatie  trapveld,  d.d.  29-06-2016.  V.k.a  
b)   Gemeente  Veere,  werkzaamheden  aanleg  rotonde,  d.d.  18-07-2016.  V.k.a.  
c)   Oranjevereniging  inzake  toekomstige  Koningsdagen  d.d.  20-07-2016.  V.k.a.  
d)   Dhr.  Dekker,  aanvraag  gesprek  inzake  parkeerplaatsen  Burg.  Huijsmanstraat,  d.d.  22-07-

2016.  Betreft  overlast  auto’s  voor  de  deur.  De  voorzitter  heeft  contact  met  dhr.  Dekker  
gehad.  Dit  is  een  individuele  kwestie  die  betrokkene  zelf  met  de  gemeente  dient  op  te  
lossen.  

e)   Ondernemersmanager  Veere,  nieuwsbrief,  d.d.  27-07-2016.  V.k.a.  
f)   Posts  from  ondernemersmanager  Veere,  d.d.  31-07-2016.  V.k.a.  
g)   Vanuit  de  fractie  VVD  juli/augustus  2016,  d.d.  04-08-2016.  V.k.a.  
h)   Uitnodiging  openbare  ledenvergadering  Stadsraad  Veere  +  stadsheraut  sept.  2016,  d.d.  29-

08-2016.  V.k.a.  
i)   Posts  from  ondernemersmanager  Veere,  d.d.  31-08-2016.  V.k.a.  
j)   Vanuit  de  fractie  VVD/september  2016,  d.d.02-09-2016.  V.k.a.  
k)   C.  Rotte,  voorstel  invulling  en  financiering  rotonde,  d.d.  08-09-2016.  Doorgestuurd  naar  

werkgroep  Rotonde.  
l)   Gemeente  Veere,  Gemeentelijk  Verkeers-  en  vervoersplan  (GVVP),  d.d.  09-09-2016.  

In  het  plan  genoemde  aandachtspunten  met  betrekking  tot  Meliskerke:  
Straten  in  kern  Meliskerke,  inrichting  Dorpsstraat  en  Torenstraat,  verkeerssituatie  rond  de  
school,  voet-  en  fietspad  tussen  de  Valkenburgstraat  en  Jan  Vaderstraat,  nieuwe  rotonde,  
toe-  en  uitritten  Burg.  Huijsmanstraat.  
Vóor  8  oktober  a.s.  kunnen  we  hierop  reageren  richting  gemeente.  Besloten  wordt  om  
instemming  te  betuigen.  

m)   Gemeente  Veere,  Wegencategorisering  Walcheren,  d.d.  16-09-2016.  Dhr.  Melse  licht  toe  
dat  de  gemeente  advies  geeft  maar  dat  de  provincie  vaststelt.  De  weg  Grijpskerke/Melis-
kerke/Zoutelande  blijft,  wat  de  gemeente  betreft,  een  80-kilometerweg.  Plan  van  de  
provincie  is  om  er  een  60-kilometerweg  van  te  maken.  Koekoeksweg  en  Kaasboerweg  
blijven  een  60-kilometerweg.    

n)   Gemeente  Veere,  presentatie  informatieavond  GVVP  en  verkeerscirculatie  Walcheren,  d.d.  
16-09-2016.  

o)   Gemeente  Veere,  Voortgang  maatschappelijk  vastgoed  en  accommodaties,  d.d.  20-09-
2016.  V.k.a.  
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5.  Uitgegane  stukken  
a)   Oranjevereniging  inzake  toekomstige  Koningsdagen  d.d.  14-07-2016.  
  
6.  Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.    

Van  de  Heemkundige  Kring  Walcheren  is  toestemming  ontvangen  om  artikelen  uit  De  Wete  
over  Meliskerke  over  te  nemen  op  de  website,  met  bronvermelding.  Een  aantal  interviews  is  
op  de  website  geplaatst.  

b.   Overleg  met  Internetbureau  Elloro  (02-08-2016)  inzake  (gebrek  aan)  websiteruimte  en  de  
mogelijkheid  filmpjes  te  plaatsen  op  website.  In  de  offerte  was  abusievelijk  niets  over  
websiteruimte  opgenomen,  wél  wat  de  content  van  de  website  zou  worden.  Elloro  komt  ons  
daarin  tegemoet;;  t/m  22-12-2018  kunnen  we  het  pakket  “standaard”  t.w.v.  €  12.50  p/mnd  
(met  meer  MB-ruimte)  gebruiken  voor  de  prijs  van  €  7,50  p/mnd.    

c.   Werkgroep  Rotonde.    
Er  zijn  vier  ideeën  voor  de  inrichting  ingediend.  Op  4  oktober  heeft  de  werkgroep  overleg  
met  alle  indieners  om  te  bezien  of  zij  samen  willen  werken  om  tot  één  ontwerp  te  komen.  Er  
is  tevens  een  ontwerp  (kunst)  ingediend,  met  het  verzoek  om,  indien  dit  ontwerp  niet  
gekozen  zou  worden,  het  elders  in  de  openbare  ruimte  in  Meliskerke  te  plaatsen.  Het  
bestuur  gaat  ermee  akkoord  dat  de  heer  Gillissen  dit  proces  met  indiener  en  gemeente  zal  
begeleiden  namens  de  dorpsraad.  

d.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.    
Welkomstcomité  is  van  kracht,  met  medewerking  van  plaatselijke  ondernemers.  De  
toekomst  van  de  commissie  is  aan  de  orde  geweest.  Ter  inventarisering  van  de  behoeften  
zal  onder  de  kinderen  (en  hun  ouders)  van  het  dorp  een  onderzoek  gestart  worden.  

e.   Overleg  dorpsraad  met  Ondernemersvereniging  Meliskerke  op  14-03-2016.  Het  
toegestuurde  verslag  wordt  voor  kennisgeving  aangenomen.  

f.   Speelvoorzieningen.    
Er  zal  een  gezamenlijk  plan  van  de  jeugd  (met  medewerking  van  Stichting  Welzijn  Veere  en  
de  dorpsraad)  ingediend  worden  bij  de  gemeente  voor  bekostiging  uit  het  leefbaarheids-
fonds.  De  gemeente  heeft  het  aangevraagde  bedrag  uit  het  extra  budget  van  €  2.000  euro  
reeds  gestort.  

g.   Nieuwjaarsbijeenkomst  2017.    
Ook  dit  jaar  weer  een  samenwerking  tussen  dorpsraad  en  de  ondernemersvereniging  
Meliskerke.  Bij  toerbeurt  zal  steeds  een  Meliskerkse  vereniging  of  organisatie  gevraagd  
worden  zich  te  presenteren.  Ook  wordt  gedacht  aan  een  muzikale  omlijsting  van  de  
bijeenkomst.  

  
7.  Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.    

Het  Collectief  Particulier  Opdrachtgeverschap  Zeeland  (CPOZ),  dat  op  dit  moment  een  plan  
ontwikkelt,  heeft  nieuwe  voorwaarden  gesteld  aan  de  gemeente.  Gesprekken  hierover  zijn  
gaande.  

b.   Onderhoud  wegen  Waterschap.    
In  2016  krijgt  de  Meliskerkseweg  aan  beide  zijden  doorgroeistenen.  Met  het  oog  op  de  
enquête  kleine  ergernissen  (overlast  paardenpoep)  wordt  opgemerkt  dat  doorgroeistenen  
aan  de  zijkanten  van  wegen  ruiters  ertoe  noopt  met  hun  paard  op  de  weg  te  lopen,  of  ze  
willen  of  niet.  

c.   Ontwerp  concept-uitvoeringsagenda.    
De  dorpsraad  werkt  hier  samen  met  de  ondernemersvereniging  Meliskerke  aan.  Een  aantal  
cv’s  van  potentiële  deskundige  begeleiders  is  opgevraagd.  De  verwachting  is  dat  met  
werkgroepen  gewerkt  zal  gaan  worden.  I.v.m.  partijverkiezingsprogramma’s  in  2018  zal  het  
plan  klaar  moeten  zijn  vóór  de  zomer  van  2017.  
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8.  Excursies  naar  lokale  ondernemers  
Een  aantal  suggesties  wordt  gedaan.  De  heren  Gillissen  en  Hofman  zullen  met  een  voorstel  
komen.  
  
9.  Financiën  
Inkomen  uit  advertenties  website:  €  310,00  per  jaar.  
Saldo  rekening  dorpsraad  Meliskerke  bedraagt  €  5.400,00.  
  
10.  Rondvraag  
-   Gevraagd  wordt  of  werkgroepen  vergaderruimte  mogen  boeken  in  “Ons  Huis”.  Afgesproken  

is  dat  dit  mag  wanneer  het  een  werkgroep  van  de  dorpsraad  is.    
-   Stichting  Arduin  heeft  de  activiteiten  in  de  hobbyloods  bij  smederij  Matthijsse  stopgezet.  

Door  Ido  Matthijsse  wordt  gezocht  naar  nieuwe  gebruikers.  De  gemeente  heeft  de  heer  
Matthijsse  een  zorgcoördinator  toegewezen.        

-   De  wens  van  de  gemeente  is  dat  de  huurders  van  de  volkstuinen  (bij  de  speeltuin)  zich  
middels  een  vereniging  organiseren.  

-   De  gemeente  is  in  gesprek  met  de  aannemer  van  de  rotonde  over  het  schenken  van  een  
bankje  bij  de  rotonde.  Dit  zal  met  de  werkgroep  rotonde  gecommuniceerd  worden.  

-   Desgevraagd  wordt  opgemerkt  dat  bij  de  dorpsraad,  naast  de  melding  van  de  heer  Dekker,  
geen  andere  klachten  of  meldingen  zijn  binnengekomen  over  parkeerdrukte  in  de  
woonstraten.      

-   Er  is  een  geluid  opgevangen  dat,  ná  werkzaamheden  in  Zoutelande  en  Westkapelle,  in  
Meliskerke  in  de  Torenstraat  met  werkzaamheden  zou  worden  begonnen.  Dit  wordt  door  de  
heer  Melse  niet  bevestigd.  

  
11.  Sluiting  
De  voorzitter  dankt  alle  aanwezigen  voor  hun  aanwezigheid  en  inbreng  en  sluit  de  vergadering.  
  
Meliskerke,  17  oktober  2016,  
  
Margriet  Seijner  
secretaris  
  
  
  
  
  
  
  


