Notities van de openbare vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Meliskerke
Datum: 3 november 2015

Aanwezig: de heren J. van Eijzeren, C. Hofman (penningmeester), P. Gillissen (voorzitter), J.
Matthijsse en J. van Sluijs en mevrouw M. Seijner (secretaris).
Belangstellenden: de dames I. Riemens, M. Bierens (fractie VVD) en de heren R. van der
Meer en kernwethouder J. Melse.
Met kennisgeving afwezig: de dames P. Heuvelmans, E. Braat en K. Wouters en de heer M.
de Kraker.

1. Opening.

Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter.
2. Mededelingen en aanvullende agenda.
Aftreden secretaris per 1-2-2016. Oproep staat in de nieuwsbrief.
3. Notities van de openbare bestuursvergadering op 15 september 2015.
N.a.v. Pag. 2, punt 7: Het nieuwe voetpad aan de Koekoeksweg/Rapenburgweg is
verhoogd. Het heeft meer weg van een trottoir.
N.a.v. pag. 3, punt 11: Het onderlinge mailverkeer, waarin zou staan dat de
dorpsraad geen geldelijke bijdragen doet aan activiteiten in Meliskerke, is door de
heer Boone niet meer aangetoond. Het is nadrukkelijk ook niet van toepassing.
Actiepunten:
140218.01: gedaan.
140902.09: gedaan.
150519.01: gedaan.
150915.01: gedaan.
150915.02: gedaan.
150915.03: gedaan.
4. Ingekomen stukken:
a. Mail gemeente d.d. 28-09-2015 inzake project kleine ergernissen.
Weinig reacties uit Meliskerke. Rapport volgt. Daarna kijken wat we daarmee
kunnen doen.
b. Stichting Landschapsbeheer Zeeland: nieuwsbrief + cursusoverzicht groen en
doen. V.k.a.
c. Verslag uitkomsten gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Meliskerke
De in het verslag genoemde punten zullen in de notitie 7 thema’s en 50
onderwerpen worden opgenomen.
d. Mail Hogeschool Zeeland: uitnodiging presentaties studenten verduurzamen
woningen op 13 oktober 2015. V.k.a.
e. Aankondiging Project studenten Hogeschool Zeeland: bedrijventerrein
Meliskerke. Komt verder bij agendapunt 7d aan de orde.
f. Vergaderschema 2016 commissies en raad gemeente Veere.
Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Bierens wordt meegedeeld dat zo
veel als mogelijk rekening wordt gehouden met het vergaderschema van de
fracties, raadscommissies en gemeenteraad.
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5. Uitgegane stukken:
a. Nieuwsbrief dorpsraad 2015-01, verspreiding huis-aan-huis.
6. Verslaggeving van:
a. Werkgroep lokale geschiedenis Meliskerke.
Mevrouw Riemens heeft een interview gehouden met mevrouw DavidseWisse. Daar kan ze een mooi verhaal van maken. Een volgend interview zit in
de planning. De bedoeling is om te werken richting de recentere geschiedenis.
Deze verhalen kunnen t.z.t. ook op de website geplaatst worden. Naar
aanleiding hiervan merkt de heer Van Sluijs op dat er vraag is naar de film die
vertoond is tijdens de vorige themabijeenkomst over de geschiedenis van
Meliskerke, op dvd. Het is niet bekend welke rechten er op rusten. In een
volgende nieuwsbrief zal vermeld worden dat een dergelijk cd besteld kan
worden. Zodra het aantal dvd’s bekend is zal de heer Van Sluijs de productie
ervan op zich nemen.
b. Kwaliteitsinspectie 2e ronde Meliskerke d.d. 6-10-2015.
De heren Matthijsse en Van Sluijs waren er bij. Er werd door de gemeente op
dezelfde plekken geïnspecteerd als in de 1e ronde. Er werd een aantal feiten
geconstateerd, die werden gekwalificeerd d.m.v. een puntensysteem. Er zal
geen rapportage of concrete terugkoppeling plaatsvinden. De heren Matthijsse
en Gillissen zullen bij de gemeente navragen hoe het kwalificatiesysteem van
de gemeente werkt. Het heeft weinig zin om steeds dezelfde plekken te
kwalificeren.
c. Informatief gesprek met HZ studenten d.d. 26-10-2015 over project
bedrijventerrein Meliskerke.
Het gaat hier om een opdracht van de gemeente aan HZ-studenten om te
inventariseren wat de wensen en mogelijkheden zijn m.b.t. de kleine
bedrijventerreinen binnen de gemeente Veere. Dit is ongeveer 5 jaar geleden,
door Ondernemersvereniging Meliskerke (OVM) ook al gedaan, dus dat moet
boven water gehaald worden. Het gemeentebeleid is om de bedrijven in de
gemeente Veere te concentreren in de kernen Serooskerke en Koudekerke.
De heren De Visser (OVM) en Gillissen hebben een eerste informatief gesprek
gevoerd met de studenten.
d. Overleg met OVM d.d. 13-10-2015 inzake:
o de (nu nog gezamenlijke) website: overeengekomen is dat OVM de
huidige website Meliskerke.com behoudt en dat de dorpsraad een
eigen onafhankelijke nieuwe website begint. Naar aanleiding hiervan
wordt opgemerkt dat er éérst een redactioneel medewerker moet
worden gevonden. Eerder gaat er geen geld naar een nieuwe website.
De heer Van Sluijs en mevrouw Seijner zullen spoedig samen
overleggen over te nemen stappen.
o stopzetten ontwikkeling dorpsplan: de OVM had graag gezien dat er
toch een enquête werd uitgezet over het wonen en leven in Meliskerke.
Echter in de projectgroep dorpsplan werd reeds besloten dit niet te
doen. De dorpsraad gaat wel een Quickscan uitzetten om zo een beeld
te krijgen van de mate van de (on)tevredenheid. De Quickscan zal
worden verstuurd in week 45. De dorpsraad wil met de gemeente
projectmatig onderwerpen aanpakken uit de “notitie 7 thema’s en 50
onderwerpen”, ter verbetering van het dorp Meliskerke.
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o de organisatie van eigen nieuwjaarsbijeenkomst in januari. Er is
inmiddels een werkgroep geformeerd, waar de heren Hofman en Van
Sluijs deel van gaan uitmaken.
o studentenopdracht herstructurering bedrijventerrein. Zie agendapunt
7c.
o organisatie Koningsdag. De dorpsraad zal, op verzoek van de OVM,
financieel bijdragen aan een activiteit oftewel een activiteit adopteren.
De heren Hofman en Van Sluijs nemen dit op zich. Mevrouw Bierens
oppert het idee van een fotowedstrijd.
e. Gesprek met gemeente d.d. 28 oktober 2015 inz. inrichting plantvakken Corn.
Jaspersesstraat.
Dit gesprek is niet doorgegaan wegens ziekte van een ambtenaar. Een nieuw
overleg wordt gepland. Het is de intentie van de gemeente om bewoners te
gaan betrekken bij de inrichting van deze plantvakken.
f. Verslag van overleg met de gemeente, de heren Van de Zande en Besuyen,
d.d. 29-09-2015.
De gemeente wil voor de realisatie van een rotonde samenwerken middels
een werkgroep, die gevormd kan worden uit bewoners en leden dorpsraad. In
de nieuwsbrief die binnenkort verspreid wordt, wordt een oproep aan
bewoners gedaan om deel te nemen aan de werkgroep. De heren Van Sluijs
en Matthijsse zullen er vanuit de dorpsraad aan deelnemen.
g. Gesprek met gemeente d.d. 29-10-2015 over de notitie 7 thema’s en 50
onderwerpen.
Er is gesproken over hoe we zouden kunnen realiseren dat de gemeente iets
gaat doen aan de herinrichting van de Torenstraat/Dorpsstraat. Denkbaar is
om met bewoners en ondernemers een klankbordgroep te formeren met een
stedenbouwkundige, die suggesties kan doen voor een nieuwe inrichting. Dat
zou dan na realisatie van de rotonde kunnen worden opgestart.
7. Stand van zaken met betrekking tot:
a. Plan Bergstraat vm. Ichtuskerk.
De bouw is gestart.
b. Plan Pauwhoekstraat vm. Zeester.
Binnenkort wordt weer gesproken over het plan van CPOZ, wat daarna
getoetst zal moeten worden aan de welstandscommissie.
c. Organisatie nieuwjaarsbijeenkomst.
Zie agendapunt 6d.
d. Boombank Torenstraat.
Deze is verwijderd omdat de poten zijn verrot. De diameter van de nieuwe die
de gemeente zou komen plaatsen bleek te klein. Een grotere wordt besteld en
geplaatst zodra hij binnen is.
e. Onderhoud wegen Waterschap.
De heren Matthijsse en Gillissen hebben een gesprek met de districtsopzichter
van het Waterschap gehad. Na de brand aan de Kaasboerweg heeft de
Meliskerkseweg als omleidingsweg veel te lijden gehad. De kanten zijn kapot
gereden, het leggen van doorgroeistenen wordt overwogen. Betonwegen
hebben op het moment bij het Waterschap niet de prioriteit. Waterschap
neemt de toestand van de Meliskerkseweg mee in de planning. Naamborden
van buitenwegen komen schijnbaar in beheer van het Waterschap. De “knik”
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in de bestrating van de Meliskerkseweg zal nog worden aangekaart door de
heer Matthijsse.
f. QuickScan (on)tevredenheid. Zie agendapunt 6d.
De uitkomsten zullen teruggekoppeld worden in deze vergadering.
8. notitie 7 thema’s en 50 onderwerpen
Ter voorbereiding op het dorpsplan, is onder andere de toelichting op het
bestemmingsplan 2011 van de gemeente geraadpleegd waar onderwerpen in
vermeld staan die veranderd/verbeterd zouden kunnen worden. Ter vergadering
worden de volgende items als prioriteit aangemerkt:
Thema 1. Wonen en openbare ruimte
• W07. Speelvoorzieningen 4-12 jarigen in de buurten/wijken
• W10. Herinrichting centrum (gebied tussen bakkerij Koppejan en
Klienkerstraatje, inclusief omgeving kerk)
Thema 2. Verkeer, vervoer en veiligheid.
• V02. Verbetering verkeers-/parkeersituatie centrum
Thema 3. Economie en werkgelegenheid
• E02. Ontplooiingsmogelijkheden voor bedrijven
Thema 4. Welzijn, zorg en sociale veiligheid
• WZSV01. Uitbreiding ontmoetings-, recreatieve- en sportactiviteiten (in het
dorpshuis)
• WZSV02. Concentratie zorg/gezondheidscentrum (in dorpshuis)
Mevrouw Bierens adviseert de dorpsraad het eerste halfjaar mee te denken over
visie van de gemeente op welzijn, zorg en sociale veiligheid.
Thema 5. Vrije tijd, sport en cultuur
• VSC02. Verdere samenwerking tussen de verschillende organisaties.
Thema 6. Voorzieningen
• V03. Toekomst beheer en exploitatie dorpshuis
Thema 7. Communicatie
• C02. Vernieuwing website
De voorzitter zal voor de volgende vergadering een nieuwe werkbare opzet maken
om verder te kunnen bespreken met de diverse partijen.
9. Financiën.
De gemeente heeft € 659,54 op de rekening van de dorpsraad overgemaaakt voor
de kosten van de kerstboom, huur dixie en onderhoud AED.
Voor het restant van ongeveer € 1300,-- is dit jaar geen bestemming gevonden. Het
was gereserveerd voor de website maar dat is dit jaar niet gelukt. Mogelijk kan het
restbedrag worden gereserveerd voor volgend jaar voor de website.
Binnenkort hebben voorzitter en penningmeester een gesprek over de begroting
2016.
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10. Rondvraag
Concept vergaderdata 2016 ter vaststelling.
Worden nog niet vastgesteld. Een aantal data zijn bij de voorzitter niet mogelijk. Er
volgt z.s.m. een nieuw overzicht.
De secretaris stelt voor dat het bankieren voortaan elektronisch gebeurt; goedkoper
en milieuvriendelijker. De penningmeester zal dit regelen.
De heer Melse meldt dat hij klachten heeft ontvangen van omwonenden van een
woning in de Paauwhoekstraat, die gebruikt wordt als pension van Homeflex. Er is
regelmatig geluisoverlast, de tuin wordt slecht onderhouden en het huisvuil wordt niet
op de juiste wijze aangeboden. Er is door omwonenden al een aantal maal gemaild
met de gemeente. De heer Melse zal contact opnemen met de buren.
Het bankje dat altijd stond voor het gebouw van het bouwbedrijf in de Dorpsstraat is,
nu het nieuwe gebouw klaar is, niet teruggeplaatst. De voorzitter zal met het
bouwbedrijf contact opnemen over een eventuele plaatsing van een nieuwe bank.
11. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
Meliskerke, 16 november 2015
Margriet Seijner,
secretaris
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