Notities van de openbare vergadering van het bestuur van de dorpsraad
Meliskerke
Datum: 1 november 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), mw. M. Bierens (fractie VVD).
Met kennisgeving afwezig: mw. E. Braat (Stichting Welzijn Veere), dhr. M. de Kraker
(steunfractie SGP/CU), mw. M. Walraven (fractie PvdA/Groen Links)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen en aanvullende agenda
De ondernemersvereniging heeft samen met de V.V.V. een promotiefilmpje van
Meliskerke gemaakt. Deze film mag op onze site geplaatst worden.
3. Notities 27-09-2016 en actielijst vaststellen
Verslag wordt onveranderd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
- Pag. 1, punt 4l: Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, d.d. 09-09-2016. Het
besluit om instemming met dit plan te betuigen is niet uitgevoerd.
- Pag. 4, punt 10: De gemeente is in gesprek met de aannemer van de rotonde over
het schenken van een bankje bij de rotonde. De heer Van der Heijde zal bij de
kernwethouder informeren naar de stand van zaken.
- Pag. 4 punt 10: De gemeente heeft de heer I. Matthijsse voor zijn hobbyloods een
zorgcoördinator toegewezen. De heer Van der Heijde is hiermee niet bekend. De
heer Gillissen zal nog eens navraag doen.
Actiepuntenlijst.
160517.01 Actiepunt inzake plaatsen en vinden van beheerder tweede dispenser
hondenpoepzakjes blijft nog staan.
160628.05 Betrokken partijen uitnodigen voor overleg maatschappelijk vastgoed is
uitgesteld. In november dit jaar worden we verder geïnformeerd over hoe
de gemeente dit traject gaat aanpakken.
160927.01 Excursies lokale ondernemers is agendapunt 6g.
4. Ingekomen stukken
a) Gemeente Veere, d.d. 20-10-2016, uitnodiging informatiebijeenkomst
maatschappelijk vastgoed op 21-11-2016. Een aantal bestuursleden zal hierheen
gaan om te horen in welk tijdvak Meliskerke is ingedeeld.
b) Gemeente Veere, d.d. 27-09-2016, uitleg verkeersmodel en keuzevariant. V.k.a.
c) Stadsraad Domburg, uitnodiging vergadering stadsraad Domburg op 13-10-2016.
V.k.a.
d) Nieuwsbrieven ondernemersmanager Veere, d.d. 30-09-2016 (Veere laat inwoners
online meedenken over gezondheidstoerisme), 18-10-2016 (breedband in
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buitengebied), 24-10-2016 (Hulp aan ondernemers), 25-10-2016 (Programmering
bedrijventerrein), 26-10-2016 (Overvaltraining). V.k.a.

e) Dorpsraad Koudekerke, d.d. 13-10-2016, inventarisatie overlast ongedierte in kliko’s
in warme maanden. Geen van de aanwezigen geeft aan deze overlast te ervaren.
De secretaris zal een antwoord sturen naar dorpsraad Koudekerke.
f) Gemeente Veere, d.d. 26-10-2016, woonrijp maken Molenwerf Meliskerke. V.k.a. In
deze brief wordt ook teruggekomen op het verzoek om het (ontbrekende) stuk stoep
aan de Oppervloer aan te leggen. Maar het antwoord sluit niet aan op de vraag die
er (al even) ligt. De heer Hofman zal het probleem nog een keer bij de gemeente
ophelderen.
g) Planning Veerse krant 2017. V.k.a.
5. Uitgegane stukken
Mevrouw M. Krijger-Koene, felicitatiekaart i.v.m. 100ste verjaardag d.d. 27-10-2016.
V.k.a.
6. Verslaggeving van
a) Werkgroep Lokale Geschiedenis Meliskerke. Er is weer een aantal teksten op de
website geplaatst.
b) Werkgroep rotonde. Aan de indieners van een idee is gevraagd of een gezamenlijk
ontwerp denkbaar is. Hier was geen animo voor. Aan een van de indieners is
gevraagd zijn/haar idee verder uit te werken. De heer Van Sluijs zal een verslagje
over de ontwikkelingen (tot nu toe) maken voor op de website.
c) Kunst openbare ruimte. De heer Gillissen gaat met de bedenker, de heer
I. Matthijsse en de gemeente in overleg over de (on)mogelijkheden van kunst in de
openbare ruimte.
d) Commissie Welzijn Meliskerke. Er heeft recent geen vergadering plaatsgevonden.
Het inventariseren van de wensen van de jeugd over activiteiten en dergelijke door
de Commissie Welzijn gaat niet meer door.
e) Speelvoorzieningen. Zowel mw. Braat van Stichting Welzijn Veere, als de heer Van
Eijzeren zijn actief bezig met de jeugd om hun plannen vorm te geven. Er bestaat
geen behoefte (meer) aan uitbreiding van de skate- en stepvoorziening Doel: het
plan in concept klaar op 15 november 2016. Daarna wordt dit voorgelegd aan de
dorpsraad. Met eventuele aanvullingen en wijzigingen van de dorpsraad kan de
aanvraag voor een leefbaarheids-bijdrage worden ingediend bij de gemeente. 30%
van de kosten moet door de aanvrager zelf worden opgebracht, hetzij door er zelf
geld in te steken of door (een deel van) het werk eigenhandig te doen. De heer Van
Eijzeren zal een stukje schrijven over de stand van zaken tot nu toe voor op de
website.
f) Nieuwjaarsbijeenkomst. De ondernemersvereniging is geen medeorganisator meer,
wel sponsor. Programma is klaar, flyers zijn (bijna) klaar, begroting is rond,
sponsoren zijn positief.
g) Excursies lokale ondernemers. In onze top drie staan de volgende bedrijven:
Bakkerij Koppejan, Smederij Ido Matthijsse en bouwbedrijf Meliskerke. De heer
Hofman zal de eerstgenoemde vragen of we welkom zijn.
h) Navraag spelregels welkomstbord Meliskerke. Dit bord is voor evenementen en voor
teksten als “Prettige feestdagen”. De secretaris zal de beheerder vragen om onze
website op het bord te vermelden, tenzij er (even) geen ruimte voor is vanwege
andere activiteiten die vermeld moeten worden.
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i) Website. De heer Gillissen kan er nu zelf artikelen opzetten, en doet dat ook
regelmatig. Er moet nog wel wat veranderd worden aan de site, zoals het plaatsen
van het laatste nieuws op de homepage. De veranderingen zullen geclusterd aan de
websiteontwikkelaar aangeboden worden.
7. Stand van zaken met betrekking tot
a. Plan Pauwhoekstraat vm. Zeester. Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
b. Onderhoud wegen Waterschap. Op 1-11-2016 zou begonnen worden met
doorgroeistenen aan weerszijden van de Meliskerkseweg. Dit is nog niet gestart, de
heer Matthijsse zal navraag doen.
c. Ontwerp concept uitvoeringsagenda. De kar wordt getrokken door de
voorbereidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de dorpsraad en de
ondernemersvereniging. Inmiddels heeft de voorbereidingsgroep een keuze
gemaakt voor een externe projectbegeleider. Het is nog een puzzel om de begroting
rond te krijgen. 70% wordt betaald uit de leefbaarheidsbijdrage van de gemeente
Veere. De overige 30% moet zelf betaald/ingebracht worden. De heer Van der
Heijde wil ons in een gesprek informeren over de mogelijkheden van eigen
inzet/inbreng. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat er op 1-7-2017 een plan op
tafel ligt.
8. Vergaderschema eerste helft 2017
Dinsdag, aanvang 19.30 uur:
17 januari 2017, openbare bestuursvergadering
28 maart 2017, openbare bestuursvergadering
23 mei 2017, openbare bestuursvergadering
4 juli 2016, openbare bestuursvergadering
9. Financiën
Extra budget (€ 2.000,00) van gemeente Veere zullen we waarschijnlijk weer zelf aan
moeten vragen. De penningmeester zal dit bij de gemeente navragen.
10. Rondvraag
Op 22-11-2016 staat een openbare themabijeenkomst gepland. Besloten wordt deze,
bij gebrek aan een thema, te schrappen. Ook op de website wordt deze datum
geschrapt. In 2017 zal één openbare themabijeenkomst worden gepland.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
Meliskerke, 12 december 2016
M. Seijner,
secretaris
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