  
Notities  van  de  openbare  vergadering  van  het  bestuur  van  de  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  28  juni  2016  
  
Aanwezig  van  bestuur:  dhr.  J.  van  Eijzeren,  dhr.  P.  Gillissen,  dhr.  C.  Hofman,  dhr.  J.  Matthijsse,  
dhr.  J.  van  Sluijs  en  mw.  M.  Seijner  (not.)  
Verder  aanwezig:  dhr.  Rommert  (DPV),  mw.  E.  Braat  (stichting  Welzijn  Veere)  
Mka:  dhr.  A.  van  der  Heijde  (gem.  Veere),  dhr.  J.  Melse  (gem.  Veere),  dhr.  M.  de  Kraker  
(steunfractie  SGP/CU),  mw.  H.  van  Hertum  (gem.  Veere)    
  
  
1.  Opening  
  
2.  Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
-   De  brievenbus  van  Mariekerke  zal  door  PostNL  worden  verwijderd.  
-   Nieuws,  Meliskerke  aangaande,  zal  op  de  website  Meliskerke.info  worden  geplaatst.  Naar  
aanleiding  hiervan  wordt  opgemerkt  dat  de  PZC  in  Meliskerke  ongeveer  100  abonnees  heeft  
(papieren  versie)  en  het  Reformatorisch  Dagblad  (ook)  ongeveer  100.  
  
3.  Notities  en  actielijst  
a.  Openbare  vergadering  22  maart  2016:  deze  worden  ongewijzigd  vastgesteld.    
Naar  aanleiding  van:  
Pag.  2,  punt  6c,  de  werkgroep  nieuwe  rotonde  is  niet  verder  uitgebreid.  
  
b.  Besloten  vergadering  dorpsraad  17  mei  2016:  deze  worden  ongewijzigd  vastgesteld.  
  
Actielijst  d.d.  22-3-2016:  
160119.01:  (Te  hard  rijden  in  de  kern)  schrappen  en  meenemen  naar  herinrichting  dorpskern.  
160119.02:  (Verbreding  welke  toe-  en  afritten)  blijft  staan.  
160322.01:  (Enquête  kleine  ergernissen;;  paardenpoep)  blijft  staan.  
160322.02:  (Website)  blijft  staan.  
160322.02:  (Rabobank  Clubkas  Campagne)  is  gebeurd.  
160322.03:  (Gymzaal)  blijft  staan.  
160322.04:  (Onderhoud  sportvelden)  is  gebeurd.  
160517.01:  (Tweede  hondendispenser)  blijft  staan.  
160517.02:  (Video’s  op  website)  blijft  staan.  
160517.03:  (Besteding  extra  budget)  is  gebeurd.  
160517.04:  (Kopieerkosten)  is  gebeurd.  
160517.05:  (Ev.  Koningsdag)  is  gebeurd.  
160517.06:  (Initiatief  nieuwjaarsbijeenkomst)  blijft  staan.  
160517.07:  (Toekomst  dorpshuis)  is  gebeurd.  
160517.08:  (Gebruik  van  onze  foto’s  in  presentatie  Gemeente  Veere)  blijft  staan.  
160517.09:  (Website)  is  gebeurd.  
160517.10:  (Website)  is  gebeurd.  
160517.11:  (Oproep  acquisiteur)  blijft  staan.  
160517.12:  (Benaderen  potentiële  adverteerders)  blijft  staan.  
160517.13:  (Info  huidige  adverteerders)  blijft  staan.  
160517.14:  (Subsidieaanvraag  2016/jaarrekening  2015)  is  gebeurd.  
160517.15:  (Clubkas  Campagne  Rabobank)  is  gebeurd.  
160517.16:  (Restant  budget  Koningsdag)  is  gebeurd.  
  
  
4.  Ingekomen  stukken  
1.   G.  van  Eijzeren,  d.d.  17-05-2016,  over  speelvoorziening  12+.  Het  voetbalveld  is  geen  
KNVB-veld  dus  de  gemeente  doet  enkel  het  hoogstnoodzakelijke  aan  onderhoud,  mits  we  
er  goed  bovenop  zitten.  Dhr.  G.  van  Eijzeren  heeft  offertes  aangevraagd  voor  eenvoudige  
speelvoorziening  (tegelvloer  en  sportkooi)  en  voor  een  wat  uitgebreidere  (hogere  hekken,  
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voetbal,  hockey,  meerdere  doelen).  Een  aanvraag  uit  leefbaarheidsbijdrage  gemeente  
Veere  zal  dit  jaar  nog  moeten  gebeuren.  Mevrouw  Braat  heeft  van  jeugd  begrepen  dat  zij  
een  grotere  skatebaan  willen.  De  heer  Van  Eijzeren  en  mevrouw  Braat  zullen  e.e.a.  
afstemmen.  Ook  de  speeltuinvereniging  zal  benaderd  worden.      
Gemeente  Veere,  20-05-2016,  uitnodiging  bijeenkomst  leefbaarheidsbijdrage  op  8-6-2016.  
De  heer  Gillissen  doet  verslag  van  deze  avond.  
Stadsraad  Veere,  d.d.  24-5-2016,  Stadsheraut  en  uitnodiging  ledenvergadering  op  13-06-
2016.  V.k.a.  
VVD,  d.d.  25-05-2016,  Aankondiging  van  het  voortaan  versturen  nieuwsbrief  “Vanuit  de  
fractie”.  V.k.a.  
VVD,  d.d.  25-05-2016,  “Vanuit  de  fractie  mei/juni  2016”.  V.k.a.  
Gemeente  Veere,  d.d.  26-05-2016,  info  voorbereidende  werkzaamheden  rotonde.  Bekend.  
De  heer  I.  Matthijsse,  d.d.  13-6-2016,  voorstel  invulling  nieuwe  rotonde.  De  procedure  is  dat  
de  werkgroep  alle  inzendingen  bespreekt  en  daarna  een  voorstel  doet  aan  de  dorpsraad.  
Eerder  kan  de  dorpsraad  niet  inhoudelijk  op  een  inzending  worden  ingegaan.  
Stadsraad  Domburg,  d.d.  16-06-2016  verkeersafwikkeling  Walcheren.  Secretaris  zal  vragen  
of  we  op  de  hoogte  kunnen  worden  gehouden.  
Notities  stadsraad  Domburg  d.d.  19-04-2016.  V.k.a.  

9.  
  
5.  Uitgegane  stukken  
1.   Gemeente  Veere,  d.d.  14-06-2016,  aanvraag  extra  budget  2016.  
  
6.  Idee  voor  promotie  Meliskerke:  week  van  de  akkerbouw  2017  
De  heren  Gillissen  en  Matthijsse  zullen  onderzoeken  of  er  in  Meliskerke  (agrarische)  
belangstellenden  zijn  om  aan  de  week  van  de  akkerbouw  2017  deel  te  nemen.  
  
7.  Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  Geen  bijzonderheden.  
b.   Overleg/afspraken  actueel  houden  website.  De  heren  Gillissen  en  Van  Sluijs  gaan  
afspraken  maken  over  hoe  de  website  actueel  gehouden  gaat  worden.  
Met  Elloro  is  overleg  nodig  over  de  websiteruimte  die  we  nu  hebben.  Deze  is  nu  al  te  krap,  
in  de  voorbesprekingen  en  offerte  is  over  aantal  MB’s  niets  gezegd/opgenomen  door  Elloro.  
Onze  vooraf  aangegeven  wensen  m.b.t.  wat  we  willen  met  de  website  staan  niet  in  
verhouding  tot  de  websiteruimte  die  er  nu  is.  De  werkgroep  website  zal  overleggen  met  
Elloro  om  tot  een  oplossing  te  komen.  
c.   Werkgroep  Rotonde.  Flyer  met  een  oproep  voor  ideeën  voor  invulling  rotonde  is  uitgegaan.  
Er  zijn  vier  voorstellen  binnengekomen,  waarvan  twee  verder  gaan  dan  enkel  invulling  
rotonde.  De  werkgroep  doet  een  voorstel  voor  een  plan  aan  de  dorpsraad.  
d.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.  Voorstel  ontvangstcomité  is  klaar  en  dient  enkel  nog  te  
worden  vastgesteld.  
e.   Informatieavond  invoering  nota  ruimtelijke  kwaliteit  gemeente  Veere  op  23  mei  2016.  
Verantwoording  wordt  meer  neergelegd  bij  de  aanvrager.  Gemeente  gaat  meer  als  
regisseur  optreden.  Op  dit  moment  nog  een  pilot.  
f.   Bijeenkomst  leefbaarheidsbijdrage  gemeente  Veere  op  8  juni  2016.  Gebeurd.  
  
8.  Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.  Op  korte  termijn  wordt  een  plan  verwacht  van  Collectief  
Particulier  Opdrachtgeverschap  Zeeland  (CPOZ).  De  heer  Gillissen  gaat  bij  de  gemeente  
navragen  of  er  ideeën  zijn  voor  uitbreiding  van  Meliskerke.  
b.   Evaluatie  Koningsdag  2016.  Is  gebeurd.  Heikel  punt  is  de  niet-transparante  begroting  en  
verantwoording,  dit  is  voor  de  dorpsraad  een  probleem  aangezien  gewerkt  wordt  met  
gemeenschapsgeld.  Gemeente  is  akkoord  gegaan  met  onze  (extra)  bijdrage  aan  deze  dag,  
namelijk  het  bedrag  van  €  140,00  dat  overbleef  van  het  begrote  bedrag,  na  aftrek  van  
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gemaakte  kosten  voor  de  fotowedstrijd.  Er  zal  een  brief  gestuurd  worden  naar  de  
Oranjevereniging  met  onze  voorwaarden  om  volgend  jaar  weer  mee  te  doen.  Dit  betreft  
onder  andere  verbetering  van  samenwerking  en  communicatie,  en  de  transparantie  van  
begroting  en  afrekening.  Los  hiervan  stelt  de  dorpsraad  voor  om  in  de  toekomst  te  kijken  of  
het  dorpshuis  meer  betrokken  kan  worden  bij  invulling  van  de  Koningsdag.  
c.   Onderhoud  wegen  Waterschap.  De  planning  is  dat  de  Meliskerkseweg  nog  dit  jaar  
doorgroeistenen  krijgt.  Dit  wordt  door  de  gemeente  aanbesteed.  
d.   Ontwerp  concept  uitvoeringsagenda.    
Er  heeft  overleg  plaatsgevonden  tussen  gemeente,  ondernemersvereniging  en  dorpsraad  
over  herinrichting  dorpskern.  De  gemeente  wil  ons  met  raad  en  daad  bijstaan.  De  gemeente  
adviseert  een  deskundige  in  te  huren,  iemand  die  kan  verbinden.  Deze  persoon  wordt  door  
de  gemeente  betaald  uit  de  reserve  leefbaarheidsbijdragen.  Dorpsraden  Serooskerke  en  
Vrouwenpolder  hebben  dit  al  gedaan.  Eerst  moet  een  profiel  opgesteld  worden  van  deze  
deskundige;;  wat  gaan  we  vragen,  en  wat  verwachten  we.  Ook  de  verwachte  tijdsinvestering.    
Dit  profiel  wordt  opgesteld  door  vertegenwoordigers  van  de  gemeente,  dorpsraad  en  
ondernemersvereniging.  
M.b.t.  maatschappelijke  accommodaties:  de  heer  Van  Eijzeren  heeft  gesproken  met  het  
bestuur  van  de  Gereformeerde  Gemeente  over  hun  kijk  op  het  al  dan  niet  behouden  van  het  
dorpshuis.  De  Gereformeerde  Gemeente  was  niet  aanwezig  bij  het  overleg  op  19  april  jl.  en  
had  via  de  mail  te  kennen  gegeven  zelf  geen  gebruik  te  maken  van  (ruimtes  van)  het  
dorpshuis.  Maar  de  vraag  lag  breder,  maatschappelijker.  Hierdoor  zijn  wellicht  uitspraken  
gedaan  die  beter  eerst  afgestemd  hadden  kunnen  worden  met  overige  belanghebbenden.  
Koersbal:  de  heer  Rommert  deelt  mede  dat  de  koersbalvereniging  Meliskerke  voortaan  elke  
donderdagavond  gebruik  moet  maken  van  de  Zoutelandse  accommodatie.  Zelf  opzetten  en  
opruimen.  
De  dorpsraad  gaat  in  september  alle  betrokken  partijen  voor  het  behoud  van  het  dorpshuis  
bijeenroepen.  Er  zal  besproken  worden  in  hoeverre  alle  partijen  wensen  dat  het  dorpshuis  
behouden  blijft,  en  wat  de  partijen  ervoor  willen  doen.  De  gemeente  zet  het  beheer  van  het  
dorpshuis  (lees:  álle  dorpshuizen)  stop.  De  burgers  zullen  zelf  iets  moeten  regelen.  
  
9.  Financiën  
Eenmaal  per  kwartaal  zal  de  penningmeester  een  eenvoudige  rapportage  sturen  naar  de  
bestuursleden,  in  de  vorm  van  een  printscreen.  
  
10.  Rondvraag  
In  de  volgende  vergadering  zal  geagendeerd  worden:  excursies  dorpsraad  plaatselijke  
bedrijven.  
  
11.  Sluiting  
  
  
Met  vriendelijke  groet,  
  
Margriet  Seijner,  
secretaris  
  
16-07-2016  
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