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Notities	  van	  de	  openbare	  bestuursvergadering	  dorpsraad	  Meliskerke	  
Datum:	  26	  november	  2019	  
	  

	  
	  
Aanwezig	  van	  bestuur:	  Dhr.	  J.	  van	  Eijzeren,	  dhr.	  P.	  Gillissen,	  dhr.	  C.	  Hofman,	  dhr.	  J.	  Matthijsse,	  	  
mw.	  M.	  Seijner,	  dhr.	  S.	  de	  Visser,	  mw.	  S.	  Cijsouw	  
Anderen:	  Dhr.	  W.	  Boone,	  mw.	  E.	  Braat,	  dhr.	  A.	  Schot,	  dhr.	  A.	  Wielemaker,	  dhr.	  P.	  Wisse.	  
M.k.a.:	  Dhr.	  A.	  Van	  der	  Heijde,	  dhr.	  S.	  Jacobse	  en	  mw.	  M.	  Osté.	  
	  

	  
1.	  	  Opening	  
De	  voorzitter	  heet	  allen	  welkom	  en	  opent	  de	  vergadering.	  
	  
2.	  	  Mededelingen	  en	  aanvullende	  agenda	  
Toevoeging	  agendapunt	  8b:	  nieuwjaarsbijeenkomst	  2020	  
De	  voorzitter	  merkt	  op	  dat	  hij	  van	  Delta	  informatie	  kreeg	  dat	  zij	  allerlei	  apparatuur	  gaat	  plaatsen	  t.b.v.	  
sneller	  internet.	  Dhr.	  Hofman	  zal	  deze	  informatie	  ook	  op	  de	  website	  plaatsen.	  
Er	  zijn	  plannen	  om	  op	  Mariekerke	  nummer	  7	  een	  vergaderhuis	  te	  realiseren	  (particulier).	  Pension	  met	  
een	  conferentieruimte	  plus	  een	  zgn.	  Domburgse	  vakantiewoning.	  De	  voorzitter	  heeft	  informatie	  
opgevraagd.	  Het	  college	  beslist	  in	  december.	  
	  
3.	  	  Start	  procedure	  Kunst	  in	  de	  Openbare	  Ruimte	  Meliskerke	  
Toelichting	  door	  mevrouw	  S.	  Cijsouw,	  beleidsmedewerker	  Maatschappelijk	  Ontwikkeling	  gemeente	  Veere.	  
In	  2021	  is	  Meliskerke	  “aan	  de	  beurt”	  voor	  een	  kunstwerk,	  geïnitieerd	  en	  gefinancierd	  door	  gemeente	  Veere.	  Dit	  
staat	  los	  van	  het	  kunstwerk	  met	  als	  werknaam	  Krisido	  wat	  een	  particulier	  initiatief	  is	  en	  waar	  nu	  nog	  financiële	  
middelen	  voor	  gevonden	  moet	  worden.	  	  
Procedure	  van	  Kunst	  in	  de	  openbare	  ruimte	  is	  als	  volgt:	  
Gemeenteraad	  moet	  eerst	  toestemming	  geven	  voor	  het	  starten	  van	  het	  traject	  (kosten	  liggen	  tussen	  de	  	  
€	  45.000,00	  –	  €	  50.000,00).	  Daarna	  start	  de	  gemeentelijk	  kunstadviescommissie	  (waarschijnlijk	  april	  2020)	  
bestaande	  uit	  een	  vaste	  kern	  van	  drie	  deskundigen	  aangevuld	  met	  2	  of	  3	  in	  kunst	  geïnteresseerde	  bewoners	  uit	  
Melis-‐/Mariekerke.	  Die	  kunstadviescommissie	  kijkt	  wat	  zou	  er	  passen	  bij	  Melis-‐/Mariekerke	  (DNA,	  identiteit,	  
karakter	  van	  het	  dorp,	  etc.).	  Als	  alle	  randvoorwaarden	  voor	  het	  kunstwerk	  bepaald	  zijn	  wordt	  een	  oproep	  aan	  
kunstenaars	  geplaatst	  in	  een	  vakblad,	  op	  sites	  en	  in	  kranten	  om	  zich	  in	  te	  schrijven	  en	  documentatie	  mee	  te	  
sturen	  van	  werken	  die	  ze	  eerder	  gemaakt	  hebben.	  Daar	  kiest	  de	  kunstadviescommissie	  een	  aantal	  favorieten	  
uit.	  Deze	  gekozen	  kunstenaars	  mogen	  een	  ontwerp	  indienen	  en	  presenteren	  aan	  de	  kunstadviescommissie	  
en/of	  inwoners	  en/of	  dorpsraad.	  De	  kunstadviescommissie	  adviseert	  het	  college.	  Daarna	  verstrekt	  het	  college	  
de	  opdracht.	  De	  dorpsraad	  gaat	  drie	  mensen	  werven	  voor	  deelname	  aan	  de	  kunstadviescommissie.	  	  
	  
4.	  	  Vaststelling	  notities	  10-‐09-‐2019	  en	  actiepuntenlijst	  
Punt	  7b	  (nieuwjaarsbijeenkomst)	  is	  niet	  genoemd.	  De	  heren	  Hofman	  en	  De	  Visser	  gaan	  deze	  dit	  keer	  
organiseren.	  
Bladzijde	  3:	  Dhr.	  Jacobs	  moet	  zijn	  Jacobse.	  	  
	  
Actiepuntenlijst	  
	  
190702.02	   Overleg	  met	  ondernemersvereniging	  september/oktober	  over	  punten	  uit	  het	  dorpsplan,	  

overname	  van	  de	  organisatie	  Dag	  van	  de	  Landbouw	  en	  evaluatie	  van	  de	  Ondernemersdag	  is	  
gebeurd	  

.	  

190702.03	   Eventuele	  proeftuin	  bespreken	  kleinschalige	  opvang	  wind-‐	  en	  zonne-‐energie	  in	  Meliskerke	  
is	  gebeurd	  

190910.01	   Dorpsraad	  betrokken	  bij	  nieuwe	  beheerder	  “Ons	  Huis”	  is	  gebeurd.	  
190910.02	   Aanmeldingen	  voor	  sportactiviteiten	  via	  website	  Meliskerke.info	  is	  gebeurd.	  
190910.03	   Ideeënbus	  huis-‐aan-‐huis	  voor	  besteding	  vergoeding	  €	  4.000,-‐-‐	  	  is	  gebeurd.	  	  
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190910.04	   College	  is	  gevraagd	  om	  i.v.m.	  stilstaande	  ontwikkelingen	  terrein	  Pauwhoekstraat/vm	  
Zeester	  de	  projectontwikkelaar	  een	  datum	  te	  stellen	  voor	  het	  inleveren	  van	  benodigde	  
stukken	  zodat	  de	  overeenkomst	  kan	  worden	  gesloten	  en	  het	  project	  van	  start	  kan	  gaan.	  	  

	  

190910.05	   Duplexwoningen	  Sivertstraat.	  De	  bewoners	  zijn	  in	  mei	  2019	  door	  Zeeuwland	  geïnformeerd	  
over	  het	  slopen	  en	  nieuwbouw	  van	  woningen.	  Het	  worden	  geen	  koopwoningen.	  Tweede	  
kwartaal	  2020	  organiseert	  Zeeuwland	  een	  bewonersbijeenkomst	  om	  hen	  te	  informeren	  en	  
bij	  de	  nieuwbouw	  te	  betrekken.	  Minimaal	  1	  jaar	  voor	  de	  sloop	  moeten	  bewoners	  daarover	  
geïnformeerd	  worden.	  De	  dorpsraad	  is	  bereid	  ondersteuning	  te	  geven	  aan	  de	  bewoners	  en	  
het	  opzetten	  van	  een	  bewonerscommissie	  om	  als	  één	  partij	  met	  de	  verhuurder	  te	  kunnen	  
praten	  over	  de	  nieuwbouwplannen.	  De	  heer	  Hofman	  zal	  bij	  gelegenheid	  een	  balletje	  
opgooien	  bij	  huidige	  bewoners.	  

	  

190910.06	   Sport-‐	  en	  spelactiviteiten	  uit	  dorpsplan	  oppakken	  is	  gebeurd.	   	  
	  

5.	  	  Ingekomen	  stukken	  
11-‐09-‐2019	   Dhr.	  A.	  Wielemaker,	  Nieuwsbrief	  Zeeuws	  Energieakkoord,	  september	  2019.	  V.k.a.	  
12-‐09-‐2019	   Splinter	  Zeeland,	  nieuwsbrief	  Splinter	  Zeeland.	  V.k.a.	  
25-‐09-‐2019	   Gemeente	  Veere,	  Voetjesactie	  Meliskerke	  8	  oktober	  2019.	  Actie	  zal	  over	  twee	  jaar	  

herhaald	  worden.	  	  
24-‐10-‐2019	   Initiatiefnemende	  gemeenten,	  Provincie	  Zeeland,	  Waterschap	  Scheldestromen,	  	  
	   	   uitnodiging	  startbijeenkomst	  gebiedsvisie	  Veerse	  Meer	  18	  november	  2019.	  V.k.a.	  
01-‐11-‐2019	   Gemeente	  Veere,	  uitvoering	  werkzaamheden	  belichting	  monumenten	  Veere.	  V.k.a.	  
01-‐11-‐2019	   Gemeente	  Veere,	  samenwerken	  oud	  en	  nieuw	  2019-‐2020.	  Dhr.	  Hofman	  zal	  deze	  brief	  op	  

de	  website	  zetten.	  	  
01-‐11-‐2019	   VVD	  Veere,	  uitnodiging	  bijeenkomst	  “Praat	  mee	  over	  de	  gemeente	  Veere”	  in	   	  
	   	   Serooskerke.	  V.k.a.	  
04-‐11-‐2019	   Dorpsraad	  Aagtekerke,	  uitnodiging	  openbare	  vergadering.	  V.k.a.	  
05-‐11-‐2019	   Zeeuwse	  Vereniging	  van	  Kleine	  Kernen,	  plattelandsparlement.	  V.k.a.	  
08-‐11-‐2019	   Gemeente	  Veere,	  terrassennota	  2020.	  Reactie	  gevraagd	  op	  ontwerp	  die	  als	  bijlage	  is	  

meegestuurd.	  De	  dorpsraad	  is	  akkoord	  met	  de	  nota.	  Aangezien	  het	  in	  Meliskerke	  over	  
slechts	  één	  horecagelegenheid	  gaat	  laat	  de	  dorpsraad	  het	  aan	  de	  ondernemer	  zelf	  over	  om	  
hier	  wel	  of	  niet	  op	  te	  reageren.	  De	  secretaris	  zal	  dit	  de	  gemeente	  laten	  weten.	  	  

19-‐11-‐2019	  	   Stichting	  Welzijn	  Veere,	  Beste	  Gemeentelijke	  Vrijwilligersinitiatief.	  Vrijwilligersinitiatieven	  
in	  de	  gemeente	  Veere	  kunnen	  zich	  van	  11	  november	  t/m	  1	  december	  opgeven	  om	  kans	  te	  
maken	  op	  een	  prijs	  voor	  het	  Beste	  Gemeentelijke	  Vrijwilligersinitiatief	  en	  een	  nominatie	  
voor	  de	  Nationale	  Vrijwilligersprijzen	  die	  volgend	  jaar	  in	  maart	  uitgereikt	  worden.	  Het	  
verzoek	  van	  de	  dorpsraad	  aan	  Stichting	  Welzijn	  Veere	  is	  om	  voortaan	  eerder	  te	  
communiceren	  zodat	  wij	  bedenktijd	  hebben	  en	  de	  informatie	  via	  onze	  kanalen	  kunnen	  
verspreiden	  onder	  vrijwilligers.	  

	  
6.	  	  Uitgegane	  stukken	  
Oktober	  2019	  Huis-‐aan-‐huis	  in	  Meliskerke,	  flyer	  besteding	  €	  4.000,-‐-‐	  afvalpilot.	  V.k.a.	  
30-‐09-‐2019	   Verzendlijst	  dorpsraad	  Meliskerke,	  stem	  Rabo	  Clubsupport.	  V.k.a.	  
01-‐10-‐2019	   College	  B&W	  Veere,	  trage	  ontwikkeling	  terrein	  voormalige	  basisschool	  in	  Meliskerke.	  V.k.a.	  
	  
7.	  	  Verslaggeving	  van	  
a.   Werkgroep	  Lokale	  Geschiedenis	  Meliskerke.	  Wellicht	  zullen	  nieuwe	  bijdragen	  nog	  even	  op	  zich	  laten	  

wachten.	  Gedacht	  wordt	  om	  de	  werkgroep	  met	  een	  paar	  leden	  uit	  te	  breiden.	  	  
b.   Kunstobject	  Krisido	  (werktitel)	  heeft	  een	  definitieve	  naam	  gekregen:	  De	  Verbinding.	  Bij	  de	  gemeente	  

zal	  een	  bouwvergunning	  aangevraagd	  moeten	  worden.	  Daarna	  zal	  door	  de	  gezocht	  moeten	  worden	  
naar	  financiële	  middelen	  om	  het	  kunstwerk	  te	  kunnen	  realiseren.	  	  	  

c.   Website	  www.meliskerke.info.	  Colin	  doet	  verslag	  van	  het	  aantal	  bezoekers	  in	  de	  afgelopen	  maanden.	  
Aantal	  volgers	  op	  Facebook	  groeit.	  Op	  3	  december	  a.s.	  zullen	  de	  heren	  Hofman	  en	  Gillissen	  met	  de	  
ondernemersvereniging	  praten	  over	  een	  mogelijk	  gezamenlijke	  website.	  	  

d.   Commissie	  Welzijn	  Meliskerke.	  Geen	  bijzonderheden	  te	  melden.	  	  
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e.   Bestemming	  €	  4.000,00	  afvalpilot.	  Er	  is	  geen	  reactie	  gekomen	  op	  de	  oproep	  om	  ideeën	  aan	  te	  dragen	  
voor	  de	  besteding	  van	  die	  €	  4.000,00.	  De	  gemeente	  heeft	  op	  ons	  verzoek	  meegedacht	  en	  een	  idee	  
aangedragen.	  De	  heer	  Gillissen	  heeft	  een	  aantal	  ideeën.	  Komt	  terug	  op	  volgende	  vergadering.	  	  

g.	  	  Werkgroep	  Meliskerke	  Beweegt.	  5	  november	  jl.	  bij	  elkaar	  geweest.	  Aan	  de	  HZ	  is	  gevraagd	  of	  er	  
studenten	  zijn	  die	  een	  plan	  willen	  ontwikkelen	  voor	  een	  Beweegplein	  (trapveld,	  skatebaan,	  
voetbalkooi,	  jeu	  de	  boules	  baan,	  korfbalpaal)	  waarbij	  ook	  de	  speeltuin	  wordt	  betrokken.	  Dit	  heeft	  niets	  
opgeleverd.	  Misschien	  studenten	  van	  Scalda,	  cluster	  CIOS.	  Volleybaltoernooi	  in	  het	  najaar	  2019	  is	  niet	  
gelukt.	  Voorjaar	  2020	  wordt	  weer	  gestart	  met	  activiteiten.	  Voetbaltoernooien	  zullen	  in	  de	  zomer	  
gehouden	  worden	  zodat	  lang	  in	  het	  daglicht	  doorgespeeld	  kan	  worden.	  	  

h.	  	  Rabo	  Clubsupport.	  De	  stemmen	  op	  de	  dorpsraad	  hebben	  €	  316,21	  opgeleverd.	  
i.	  	  	  Onderzoek	  winkelbestand.	  Op	  verzoek	  van	  de	  ondernemersvereniging	  en	  de	  dorpsraad	  gaan	  4	  

studenten	  van	  de	  Hogeschool	  Zeeland	  een	  onderzoek	  doen	  naar	  het	  huidige	  en	  mogelijk	  toekomstige	  
winkelbestand	  en	  de	  behoefte	  aan	  bepaalde	  winkels.	  Ze	  zijn	  bereid	  om	  het	  resultaat	  te	  presenteren	  
tijdens	  een	  dorpsraadsvergadering.	  

j.	  	  	  Bewoners-‐/ondernemerscommissie	  en	  gemeentelijke	  werkgroep	  Herinrichting	  Torenstraat.	  
Bewonersbijeenkomst	  is	  gehouden	  op	  7	  november.	  Opkomst	  was	  rond	  de	  60	  personen.	  Heldere	  
presentatie	  en	  goede	  interactie	  tussen	  mensen	  en	  gemeente	  en	  bureau	  Juust.	  	  
Dorpsstraat	  zit	  niet	  in	  de	  herinrichtingsplannen	  en	  alertheid	  is	  geboden	  om	  bepaalde	  
aandachtspunten	  voor	  deze	  straat	  niet	  in	  de	  vergetelheid	  te	  laten	  belanden.	  Invulling	  Torenstraat	  12-‐
16	  kon	  met	  de	  herinrichtingsplannen	  nog	  niet	  meegenomen	  worden.	  Proces	  tussen	  gemeente	  en	  
belanghebbenden	  loopt	  nog	  steeds.	  	  
De	  peuterspeelzaal	  trekt	  in	  bij	  de	  BOAZ	  school.	  Het	  zal	  een	  speelzaal	  blijven	  voor	  alle	  gezindten,	  
zonder	  specifieke	  voorschriften	  zoals	  de	  BOAZ	  school	  die	  wel	  voor	  hun	  leerlingen	  hanteert.	  Het	  
gebouw	  van	  de	  peuterspeelzaal	  blijft	  bestaan.	  	  

	  
8.	   Stand	  van	  zaken	  met	  betrekking	  tot	  
a.   Plan	  Pauwhoekstraat	  vm	  Zeester.	  Het	  verzoek	  van	  de	  dorpsraad	  aan	  de	  gemeente	  om	  de	  ontwikkelaar	  

een	  ultimatum	  te	  stellen	  om	  alle	  benodigde	  stukken	  op	  te	  sturen	  zodat	  een	  overeenkomst	  gesloten	  
kan	  worden	  is	  door	  de	  gemeente	  goed	  ontvangen.	  De	  gemeente	  beaamt	  dat	  e.e.a.	  nu	  te	  lang	  duurt	  en	  
dat	  niemand	  daarmee	  gebaat	  is.	  Ook	  zij	  willen	  dat	  de	  zaak	  een	  vaart	  neemt.	  Binnenkort	  gaan	  
verschillende	  ambtenaren,	  afdelingshoofd	  en	  wethouder	  over	  dit	  voorstel	  met	  elkaar	  in	  overleg.	  	  

b.   Nieuwjaarsbijeenkomst.	  Organisatie	  verloopt	  volgens	  planning.	  	  
	  

9.	   Uitwerking	  dorpsplan	  Meliskerke	  
Zie	  “Overzicht	  besprekingen	  uitvoering	  dorpsplan	  tijdens	  vergaderingen	  dorpsraad”.	  

	  
10.	  	  Excursie	  dorpsraad	  
Mw.	  Seijner	  zal	  vragen	  of	  we	  welkom	  zijn	  voor	  een	  bezoek	  aan	  vuurwerkpaleis	  Zeeland.	  	  

	  
11.	  Ontwikkelingen	  vakantiewoningenbeleid	  gemeente	  Veere.	  
Valkenburgstraat	  3	  is	  verkocht	  als	  vakantiewoning.	  In	  de	  Torenstraat	  is	  een	  woning	  verkocht	  aan	  mensen	  
van	  buiten	  Zeeland.	  Een	  vakantiewoning	  verhuren	  aan	  derden	  mag	  niet.	  
In	  Mariekerke	  lijkt	  het	  erop	  dat	  ook	  een	  bestaand	  huis	  als	  vakantiewoning	  gebruikt	  gaat	  worden.	  In	  de	  
Pauwhoekstraat	  wordt	  een	  huis	  verhuurd	  aan	  een	  organisatie	  die	  daarin	  arbeidsmigranten	  huisvest.	  
Er	  zitten	  verschillen	  tussen	  “tweede	  woning”	  en	  “vakantiewoning”.	  	  
	  
12.	  Financiën	  
a.	  	  Financieel	  overzicht	  per	  30-‐09-‐2019.	  Webhostingkosten	  moeten	  we	  even	  in	  de	  gaten	  houden.	  Bij	  punt	  

5	  (activiteitenbudget)	  wordt	  Meliskerke	  Beweegt	  gelinkt	  aan	  €	  1500,00	  van	  de	  gemeente	  maar	  dit	  zijn	  
twee	  aparte	  zaken	  en	  moeten	  apart	  opgevoerd	  worden.	  Er	  is	  een	  tekort	  omdat	  we	  de	  €	  2.000,00	  extra	  
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budget	  van	  de	  gemeente	  nog	  moeten	  krijgen.	  Opbrengst	  Rabobank	  Clubsupport	  is	  er	  ook	  nog	  niet	  in	  
verwerkt.	  Toelichting	  kan	  eraf.	  

	   Hoeveel	  reserve	  er	  nog	  is,	  is	  nog	  niet	  duidelijk.	  Nog	  niet	  alle	  mails	  over	  overheveling	  vorige	  jaren	  zijn	  
door	  de	  gemeente	  beantwoord.	  

b.   Conceptbegroting	  nieuwjaarsbijeenkomst	  2020.	  Akkoord.	  
c.   Vacature	  penningmeester.	  Met	  ingang	  van	  21	  januari	  2020	  (=	  volgende	  vergadering)	  zal	  de	  heer	  De	  

Visser	  stoppen	  als	  penningmeester	  en	  bestuurslid.	  Er	  is	  nog	  geen	  opvolger.	  
	  
13.	  Vergaderschema	  eerste	  halfjaar	  2020:	  
Dinsdagavonden:	  21	  januari,	  24	  maart,	  26	  mei	  en	  nog	  nader	  te	  bepalen	  in	  juli.	  
	  
14.	  Rondvraag	  
De	  heer	  Van	  Eijzeren.	  Tot	  voor	  kort	  huurden	  jongeren	  uit	  Meliskerke	  regelmatig	  (ad	  hoc)	  op	  
maandagavond	  de	  gymzaal	  om	  er	  te	  kunnen	  voetballen.	  Ineens	  blijkt	  op	  alle	  maandagavonden	  (tot	  en	  
met	  juli	  2020)	  de	  zaal	  niet	  meer	  voor	  hen	  beschikbaar	  want	  de	  zaal	  is	  verhuurd	  aan	  kickboksers	  uit	  
Vlissingen.	  Daar	  is	  vooraf	  met	  de	  jongeren	  geen	  overleg	  over	  geweest.	  De	  heer	  Van	  Eijzeren	  vindt	  het	  
jammer	  dat	  de	  gemeente	  de	  jongeren	  niet	  even	  een	  mail	  heeft	  gestuurd.	  	  
	  
De	  heer	  Boone	  heeft	  binnenkort	  een	  gesprek	  met	  de	  gemeente	  over	  overlast	  door	  legaal	  en	  illegaal	  
vuurwerk	  op	  oudejaarsdag	  voor	  zijn	  bedrijfspand.	  De	  uitbater	  had	  vorig	  jaar	  schade	  aan	  zijn	  pand	  en	  
BOA’s	  kwamen	  niet	  handhaven,	  ook	  niet	  op	  zijn	  verzoek.	  	  
	  
De	  heer	  Boone	  overhandigt,	  namens	  de	  Oranjevereniging,	  een	  aanvraag	  voor	  een	  bijdrage	  uit	  het	  
activiteitenbudget	  van	  de	  dorpsraad	  Meliskerke	  voor	  een	  jaar-‐afsluitende	  gezellige	  middag	  voor	  de	  
ouderensoos.	  De	  aanvraag	  is	  sowieso	  te	  laat	  (had	  voor	  1	  september	  dit	  jaar	  ingediend	  moeten	  worden)	  
en	  te	  kort	  dag.	  Desalniettemin	  zal	  de	  dorpsraad	  zich	  over	  deze	  aanvraag	  beraden	  en	  zijn	  bevindingen	  aan	  
de	  heer	  Boone	  terugkoppelen.	  
	  
15.	  Sluiting	  
De	  voorzitter	  dankt	  allen	  voor	  hun	  aanwezigheid	  en	  inbreng	  en	  sluit	  de	  vergadering.	  	  
	  
	  
Meliskerke,	  06/01/2020	  
Margriet	  Seijner,	  secretaris	  
	  
	  
	  
	  


