  
  
Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  4  juli  2017  
  
  
Aanwezig  van  bestuur:  Dhr.  P.  Gillissen  (voorzitter),  dhr.  J.  Matthijsse  en  mw.  M.  
Seijner  (secretaris).  
Aanwezig:  Dhr.  R.  Boogaard,  dhr.  W.  Boone,  dhr.  P.  Brakman,  dhr.  G.  van  Eijzeren,  
dhr.  J.  Van  Eijzeren,  dhr.  A.  van  der  Heijde,  dhr.  J.  Melse  (later),  dhr.  J.  Minderhoud,  
dhr.  C.  Rotte,  dhr.  J.  de  Visser,  dhr.  S.  de  Visser,  mw.  K.  Wisse,  mw.  W.  Wouters.    
M.k.a.:  Mw.  E.  Braat  (Stichting  Welzijn  Veere),  mw.  H.  van  Hertum  (BOA  Veere),  dhr.  C.  
Hofman  (penningmeester),  dhr.  B.  Wisse.  
  
1.  Opening  
De  voorzitter  opent  de  vergadering  en  heet  allen  welkom.  
  
2.  Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
  
3.  Speel-/voetbalvoorziening  jeugd  
De  heren  J.  de  Visser  en  G.  van  Eijzeren  hebben  zich  verdiept  in  een  speel-/  
voetbalvoorziening  voor  de  jeugd  van  Meliskerke.  Zij  hebben  hiervoor  verschillende  
offertes  aangevraagd.  Gemeente  Veere  gaf  hen  het  advies  om  via  de  dorpsraad  een  
leefbaarheidsbijdrage  bij  de  gemeente  aan  te  vragen  om  dit  te  kunnen  financieren.  Een  
leefbaarheidsbijdrage  bedraagt  niet  meer  dan  70%  van  het  totaalbedrag.  De  dorpsraad  
wil  voor  hen  de  leefbaarheidsbijdrage  aanvragen  mits  de  begroting  voor  deze  
voorziening  sluitend  is.  Om  de  overige  30%  te  financieren  gaan  de  heren  Van  Eijzeren  
en  De  Visser  andere  fondsen  aanboren,  zoals  Stichting  Welzijn  Veere  en  Oranjefonds.  
Als  zij  hun  begroting  sluitend  hebben  zullen  zij  zich  weer  wenden  tot  de  dorpsraad.  
  
4.  Vaststellen  conceptdorpsplan  Meliskerke  
Het  plan  wordt  door  het  bestuur  van  de  dorpsraad  aangenomen.  Verdere  uitwerking  van  
de  thema’s  wordt  een  nieuwe  fase.  De  heer  Brakman  wordt  bedankt  voor  zijn  
inspanningen.  Tekstueel  zullen  de  dames  Wouters  en  Seijner  nog  de  puntjes  op  de  i  
zetten.  Qua  lay-out  zullen  de  heer  Gillissen  en  mevrouw  Seijner  dat  doen.  
  
5.  Notities  23-05-2017  en  actiepuntenlijst  (bijlagen)  
a.  Notities  akkoord.  
b.  Actiepuntenlijst:  
170328.04:  Presentatie  besteding  leefbaarheidsbijdrage  (=dorpsplan)  aan  gemeente  en  
  
andere  aanvragers  is  gedaan  (21  juni  jl.)  
170328.05:  Voorstel  voor  AED  in  Mariekerke  is  gedaan.  
170328.06   Informatie  over  Hartveilig  wonen  in  Veere  mailen  aan  mailinglist  is  gedaan.  
170328.07   Stickers  buurtwhatsapp  is  door  de  gemeente  al  in  januari  met  de  heer    
  
M.  Hofman  gecommuniceerd.  
170328.08   Gemeente  informeren  over  ideeën  die  nu  al  leven  met  betrekking  tot  het  
  
dorpsplan  is  gedaan.    
170523.01   Gesprek  (de  heer  Rotte,  tezamen  met  voorzitter)  aanvragen  bij  gemeente  
  
over  ophanden  zijnde  afsluiting  Molenwerf/Torenstraat  is  niet  gebeurd.  
170523.02   Brief  aan  gemeente  over  niet  nakomen  afspraken  over  communicatie  bij    
  
(weg)werkzaamheden  in/bij  Meliskerke  is  gebeurd.  
170523.03   Gemeente  vragen  om  uitleg  over  waarom  de  rotonde  is  zoals  hij    
  
is,  is  nog  niet  gebeurd.  
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170523.04   Gemeente  vragen  om  een  eventuele  bewoners-informatiebijeenkomst  niet  
     
in  de  vakantieperiode  (juli/aug)  te  plannen,  maar  in  september  is  gebeurd.    
170523.05   Uitzoeken  van  wie  de  wijkplattegrond  is,  is  nog  niet  gebeurd.  
  
5.  Ingekomen  stukken  
a)   23-05-2017:  Stichting  Welzijn  Veere,  uitn.  platformbijeenkomst  op  08-06-2017.  V.k.a.  
b)   25-05-2017:  Kopie  brief  dhr.  J.  Minderhoud  aan  gemeente  Veere  inzake  bestaande  
  
onrust  over  nieuwbouwplan  op  terrein  vm.  De  Zeester.  V.k.a.  
c)   30-05-2017:  Kopie  brief  dhr.  J.  Minderhoud  aan  omwonenden  terrein  Zeester.  V.k.a.  
d)   30-05-2017:  Gemeente  Veere,  uitnodiging  leefbaarheidsavond  21-06-2017.  V.k.a.  
e)   31-05-2017:  Stadsraad  Veere,  stadsheraut  en  uitnodiging  openbare  vergadering  op    
  
12-06-2017.  V.k.a.  
f)   01-06-2017:  VVD  Veere,  uitnodiging  liberaal  café  22  juni  2017.  V.k.a.  
g)   02-06-2017:  KvK,  overzicht  wijziging  van  bestuur  dorpsraad  Meliskerke.  V.k.a.  
h)   06-06-2017:  Gemeente  Veere,  bevestiging  van  ontvangst  brief  inzake  communicatie  
  
bij  (weg)werkzaamheden.  V.k.a.  
i)   07-06-2017:  Gemeente  Veere,  bevestiging  van  ontvangen  brief  inzake  planning    
  
eventuele    inspraakavond  omwonenden  terrein  vm.  De  Zeester.  V.k.a.  
j)   08-06-2017:  Gemeente  Veere,  uitnodiging  voorlichtingsbijeenkomst  postcode-  
  
roosprojecten  op  13-06-2017.  V.k.a.  
k)   17-06-2017:  VVD  Veere,  “Vanuit  de  fractie”-  juni  2017.  V.k.a.  
l)   20-06-2017:  Gemeente  Veere,  planning  verhuisronde  mob.  speelvoorzieningen    
  
(bijlage).  
m)  20-06-2017:  G.  van  Eijzeren,  plan  van  aanpak  voetbalvoorziening  +  begroting  
  
sportkooi  Meliskerke  (bijlagen).  Is  bij  agendapunt  3  besproken.  
  
5.  Uitgegane  stukken  
a)   03-06-2017:  Biljartver.  Over  de  rooien,  betreft  aanvraag  uit  extra  budget.  V.k.a.  
b)   05-06-2017:  Gemeente  Veere,  inzake  niet  nakomen  afspraken  m.b.t.  verbetering    
  
communicatie  bij  werkzaamheden.  V.k.a.  
c)   21-06-2017:  Flyer  uitnodiging  bewonersbijeenkomst  27  juni  2017.  V.k.a.  
  
6.  Ontwikkelingen  terrein  voormalige  Zeester  
Dhr.  B.  Wisse  heeft  voor  dit  agendapunt  via  een  mail  laten  weten  dat  er  wat  hem  betreft  
geen  behoefte  is  aan  bebouwing  van  het  terrein.  Op  13  juli  a.s.  is  de  
informatiebijeenkomst  voor  omwonenden.  Hij  kan  hier  zijn  bezwaar  rechtstreeks  aan  de  
gemeente  kenbaar  maken.  De  secretaris  zal  hem  berichten.  
  
Even  dreigde  twee  koersen  gevaren  te  worden  richting  de  gemeente;;  door  de  
omwonenden  zelf  (bij  monde  van  dhr.  Minderhoud)  en  door  de  dorpsraad.  Afgesproken  
wordt  dat  de  omwonenden  en  de  dorpsraad  samen  optrekken,  en  samen  de  koers  van  
de  dorpsraad  varen.  
  
De  voorzitter  pleit  voor  vooraf  samenwerken  (in  werkgroepen)  door  de  gemeente  met  
burgers  in  toekomstige  situaties.    
  
7.  Rondvraag  
•   Over  de  fototentoonstelling  in  de  Odulphuskerk  is  niets  te  vinden  in  de  
nieuwsartikelen  op  de  website,  wel  over  de  openstelling.  
•   In  de  huis-aan-huisbladen  stond  een  artikel  over  meer  groen  bij  de  entree  van  de  
kernen.  
•   Voorheen  was  er  twee  keer  per  jaar  een  kwaliteits-/dorpsschouw  door  de  gemeente  
en  de  dorpsraad.  Dit  is  al  even  niet  meer  gebeurd.  De  heer  Van  der  Heijde  zal  
navragen  hoe  de  planning  is.  
•   Dhr.  S.  de  Visser  geeft  aan  toe  te  willen  treden  tot  het  bestuur  van  de  dorpsraad.  
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8.  Sluiting  
De  voorzitter  dankt  de  aanwezigen  voor  hun  komst  en  inbreng  en  sluit  de  vergadering.  
  
Met  vriendelijke  groet,  
M.  Seijner,  secretaris  
  
18  juli  2017  
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