  
Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  5  september  2017  
  
  
Aanwezig  van  bestuur:  dhr.  J.  van  Eijzeren  (vanaf  agendapunt  7f),  dhr.  P.  Gillissen  (voorzitter),  
dhr.  C.  Hofman  (penningmeester),  dhr.  J.  Matthijsse,  mw.  M.  Seijner  (secretaris)  
Verder  aanwezig:  mw.  M.  Bierens,  dhr.  A.  Van  der  Heijde,  mw.  J.  van  Hertum,  dhr.  J.  
Minderhoud,  dhr.  C.  Vree,  dhr.  S.  de  Visser.  
M.k.a.:  mw.  E.  Braat,  dhr.  M  de  Kraker  en  dhr.  J.  Melse.  
  
  
1.      Opening  
  
2.      Benoeming  nieuw  bestuurslid  dorpsraad  
De  heer  S.  de  Visser  wordt  met  instemming  van  aanwezige  bestuursleden  benoemd  tot  
bestuurslid.  
  
3.      Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
Vergaderdata  t/m  december  2017:  
7  november  2017  bestuursvergadering.  19.30  uur  in  “Ons  Huis”.  
28  november  2017  themabijeenkomst.  19.30  uur  in  “Ons  Huis”.    
De  volgende  ideeën  voor  thema’s  worden  aangedragen:  
-  Presentatie  postcodestroom  en  duurzaamheid.  
-  Presentatie  kunst  in  de  openbare  ruimte  in  Meliskerke  (van  eerste  gesprekken  tot  
    eindproduct).  
-  Presentatie  sportkooi.    
  
4.      Vaststelling  notities  04-07-2017  en  actiepuntenlijst  
Opmerkingen  notities:  
Pag.  1:  De  heer  Van  Eijzeren  hoort  bij  aanwezigen  van  bestuur  te  staan.  
Pag.  1,  punt  4:  Moet  zijn:  “Het  plan  wordt  door  de  besturen  van  de  dorpsraad  en  de  
ondernemersvereniging  Meliskerke  aangenomen”.  
Pag.  2,  punt  6:  13  juli  moet  zijn  12  juli.  
Notities  worden  hiermee  vastgesteld.  
  
Actiepuntenlijst.  
170523.03:  Schriftelijke  uitleg  gemeente  over  nieuwe  rotonde.  Gemeente  heeft  schriftelijk  uitleg  
gegeven  over  waarom  rotonde  is  zoals  hij  is.  Dit  kan  op  de  website  geplaatst  worden.  
170523.05:  De  wijkplattegrond  in  de  Dorpsstraat  is  eigendom  van  de  gemeente  Veere  (contract  
met  Citytec).  Ander  bord  is  bij  de  gemeente  bespreekbaar.  Zie  ook  agendapunt  8b.  
170704.01:  Conceptdorpsplan  controleren  op  spelfouten,  stijlfouten  typefouten  en  lay-out  is  
gebeurd.  
170704.02:  Planning  kwaliteitsinspecties  en  dorpsschouwen  gemeente  en  dorpsraad.  
Kwaliteitsinspecties  worden  nog  steeds  gedaan,  maar  zonder  vertegenwoordigers  van  de  
dorpsraden  wegens  afnemende  belangstelling.  De  dorpsraad  Meliskerke  wil  toch  graag  bij  de  
kwaliteitsinspecties  zijn.  Dhr.  Van  der  Heijde  zal  dit  intern  binnen  de  gemeente  doorgeven.    
Dorpsschouwen  moeten  de  dorpsraden  zelf  organiseren.  
  
5.      Ingekomen  stukken  
a.   13-07-2017,  Gemeente  Veere,  beeldmateriaal  herontwerp  locatie  vm.  Zeester.  V.k.a.  
b.   13-07-2017,  Gemeente  Veere,  communicatie  bij  werkzaamheden.  V.k.a.  
c.   14-07-2017,  Stichting  Welzijn  Veere,  Valpreventie  en  premieplan  voor  ouderen.  V.k.a.  
d.   14-07-2017,  VVD  Veere,  “Uit  de  fractie-juli  2017”.  V.k.a.  
e.   18-07-2017,  Gemeente  Veere,  3e  herziening  bestemmingsplan  buitengebied.  V.k.a.  
  

1

  
f.   18-07-2017,  J.  Minderhoud,  kopie  brief  aan  omwonenden  locatie  vm.  Zeester.  V.k.a.  
g.   18-07-2017,  Gemeente  Veere,  duurzaamheidsmarkt  op  21-09-2017  (bijlage).  De  heren  
Matthijsse  en  De  Visser  gaan  erheen  
h.   18-07-2017,  Gemeente  Veere,  informatiemarkt  postcodestroom  op  21-09-2017.  Idem.  
i.   25-07-2017,  VVD  Veere,  VVD  Veere  zoekt  nieuwe  fractieleden.  V.k.a.  
j.   08-08-2017,  Inventarisatie  ANWB  van  behoefte  aan  fietsoplaadpunten.  V.k.a.    
k.   18-08-2017,  Gemeente  Veere,  over  extra  budget  2017.  V.k.a.  
l.   Eerste  nieuwsbrief  werkgroep  jongeren.  V.k.a.  
m.   02-09-2017,  Plan  en  begroting  sportkooi.  Komt  aan  de  orde  bij  agendapunt  8d.  
n.   30-08-2017,  kopie  brief  omwonenden  Zeester  overhandigd  aan  gemeente  Veere.  V.k.a.    
o.   02-09-2017,  Stadsraad  Veere,  Stadsheraut  Veere  september  2017.  V.k.a.  
p.   05-09-2017,  Gemeente  Veere,  uitleg  over  nieuwe  rotonde.  Dit  kan  op  de  website  geplaatst  
worden.  
  
6.      Uitgegane  stukken  
a.   17-08-2017,  Gemeente  Veere,  besteding  extra  budget  2017.  V.k.a.  
b.   27-07-2017,  Kaartje  beterschap  dhr.  P.  Francke  (vrijwilliger  website).  V.k.a.  
c.   21-08-2017,  Gemeente  Veere,  reactie  op  3e  herz.  bestemmingsplan  buitengebied.  V.k.a.  
  
7.      Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  De  vroegere  motoraandrijving  van  “onze”  
molen  is  opgedoken  ergens  in  het  land.  De  werkgroep  lokale  geschiedenis  Meliskerke  zal  
kijken  of  ze  hier  een  verhaal  voor  de  website  van  kan  maken.  
De  foto-expositie  in  de  kerk  loopt.  Voortaan  moeten  op  voorhand  betere  afspraken  gemaakt  
worden  voor  wat  betreft  uitvoering  van  werkzaamheden.  
b.   Kunst  openbare  ruimte.  Datum  presentatie  nog  niet  bekend.  
c.   Redactie  website.  We  zoeken  nog  steeds  naar  een  redacteur  die  én  kan  schrijven  en  zelf  
artikeltjes  op  de  website  kan  plaatsen.  Oproepen  hebben  tot  op  heden  nog  geen  resultaat  
gehad.  Dhr.  Gillissen  zal  er  per  1  januari  2018  mee  stoppen.  
Facebook  kan  de  website  versterken.  Dit  moet  dan  wel  professioneel  en  inhoudelijk  goed  
gedaan  worden.  De  heren  Hofman  en  De  Visser  gaan  dit  oppakken.  
d.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.  Het  dorpsplan  Meliskerke  is  aangenomen  en  bevat  veel  
actiepunten  op  het  gebied  van  sport  en  cultuur.  De  belangstelling  voor  de  sponsor-
gymmiddag  op  18  oktober  a.s.  voor  basisschoolleerlingen  van  groep  3  t/m  8  wordt  
afgewacht.    
e.   Werkgroep  Hartveilig  wonen  gemeente  Veere.    
Er  is  in  kaart  gebracht  waar  de  AED’s  op  Walcheren  hangen  en  of  ze  zijn  aangemeld.  
Gekeken  wordt  waar  nog  gaten  in  de  dekking  zitten  en  of  in  dat  gebied  wellicht  AED’s  
hangen  die  nu  nog  binnen  hangen  maar  waarvan  de  eigenaar  hem  best  buiten  zou  willen  
hangen.  Gemeente  Veere  gaat  een  regeling  opstellen  om  tegemoet  te  komen  aan  die  
kosten.  Meliskerke  heeft  nu  26  aangemelde  buurthulpverleners.  Dit  is  11  meer  dan  de  
wenselijke  norm.  Eén  aangemelde  AED.  
f.   Klankbordgroep  dorpsplan.  Het  dorpsplan  ligt  bij  de  drukker.  Op  5  oktober  a.s.  wordt  het  
dorpsplan  (met  verrassing)  om  19.30  uur  bij  aanvang  van  de  raadsvergadering  overhandigd  
aan  de  voorzitter  van  de  gemeenteraad,  de  burgemeester  van  de  gemeente  Veere.  
  
8.      Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.  Op  21  augustus  jl.  heeft  dhr.  Minderhoud  een  door  
verschillende  bewoners  ondertekende  zienswijze  op  de  bouwplannen  aan  een  ambtenaar  
van  de  gemeente  overhandigd.  De  gemeente  heeft  deze  brief  in  behandeling  genomen.  
Dhr.  Minderhoud  onderhoudt  het  contact  met  de  gemeente  namens  de  omwonenden.  Van  
meet  af  aan  is  het  advies  van  de  dorpsraad  geweest  om  een  werkgroep  van  omwonenden  
te  formeren,  teneinde  tot  één  breed  gedragen  voorstel  richting  gemeente  te  komen.  Een  
werkgroep  kan  ondersteuning  van  de  dorpsraad  krijgen  en  vormt  een  volwaardige    
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gesprekspartner  voor  de  gemeente.  Het  formeren  van  een  werkgroep  omwonenden  is  niet  
gebeurd.  Dhr.  Minderhoud  houdt,  als  contactpersoon,  de  dorpsraad  op  de  hoogte  van  de  
ontwikkelingen.  
b.   Wijkplattegrond.  Wordt  meegenomen  bij  de  herinrichting  centrum  Meliskerke,  mogelijk  te  
combineren  met  fietsknooppunten.  
c.   Jeu  de  boulesbaan.  Dhr.  Van  der  Heijde  heeft  overleg  gehad  met  Stichting  Welzijn  Veere  en  
de  heer  P.  de  Visser.  Hij  geeft  aan  dat  het  idee  dient  te  worden  meegenomen  met  de  
herinrichting  van  het  centrum  Meliskerke.  
d.   Speel-/voetbalvoorziening.  De  begroting  is  nog  niet  sluitend.  Indien  dat  het  geval  is  kunnen  
via  de  dorpsraad  de  subsidies  aangevraagd  worden.  Leveranciers  hebben  dan  namelijk  te  
maken  met  rechtspersonen.  
  
9.      Bereikbaarheid  mobiele  telefonie  binnen  Meliskerke/Mariekerke.  
De  dorpsraad  wil  inventariseren  hoe  de  kwaliteit  van  mobiel  bellen  in  Melis-  en  Mariekerke  is.  
De  secretaris  zal  een  mail  uitdoen  aan  iedereen  op  de  mailinglist.  
  
10.  Verkiezingen  bestuur  dorpsraad  op  21-03-2018  
Tegelijk  met  de  gemeenteraadsverkiezingen  in  2018  hebben  formeel  ook  de  verkiezingen  van  
de  dorpsraden  plaats.  Dhr.  Gillissen  en  mw.  Seijner  zullen  dit  voorbereiden.  
  
11.  Financiën  
a.      Financieel  overzicht  eerste  halfjaar  2017.  Dit  is  nog  niet  voorhanden.  
  
12.  Rondvraag  
•   Mw.  Seijner  doet  het  voorstel  om  voor  Mariekerke  m.b.v.  een  leefbaarheidsbijdrage  van  de  
gemeente  Veere  een  AED  aan  te  schaffen.  De  AED  aan  de  buitengevel  van  slagerij  Wisse  
is  ook  eigendom  van  de  dorpsraad.  Er  is  een  werkgroep  van  bewoners  geformeerd  die  het  
voorwerk  willen  doen.  Aangezien  de  dorpsraad  eigenaar  wordt  zal  vandaaruit  de  
leefbaarheidsbijdrage  aangevraagd  dienen  te  worden  (70%  van  de  totaalkosten).  De  
resterende  30%  van  de  totaalkosten  dient  in  dat  geval  door  de  dorpsraad  betaald  te  worden.  
Bestuursleden  stemmen  in  met  deze  gang  van  zaken.  
•   De  heer  Matthijsse  deelt  mede  dat  het  bestuur  van  de  ondernemersvereniging  Meliskerke  
overweegt  de  afgedankte  straat/sfeerverlichting  van  Zoutelande  over  te  nemen  om  in  de  
wintermaanden  op  te  hangen  in  de  Torenstraat.  
•   Mevrouw  Van  Hertum  doet  melding  van  de  nieuwe  mijngemeente-app.  Een  app,  gratis  te  
downloaden,  waarmee  burgers  misstanden  en  klachten  kunnen  melden  bij  hun  gemeente.  
•   Voor  fietsers  uit  de  richting  van  Zoutelande  die  over  het  kleine  fietspadje  langs  de  speeltuin  
komen  en  richting  Dorpsstraat  /Torenstraat  willen,  ontbreekt  duidelijke  bewegwijzering  naar  
de  Toren-  en  Dorpsstraat.  De  gemeente  werkt  met  uniforme  ANWB-bordjes.  De  heer  De  
Visser  zal  contact  opnemen  met  de  gemeente.  
•   De  heer  De  Visser  merkt  op  dat  de  getekende  vakken  voor  afvalcontainers  in  o.a.  de  
Torenstraat  weg  zijn.  Afvalcontainers  staan  op  de  meest  onlogische  plekken.  Hij  zal  
daarvoor  bellen  met  de  gemeente  Veere.  
•   De  flipover  van  “Ons  Huis”  moet  teruggebracht  worden.  
•   Het  is  nog  niet  gelukt  om  met  de  juiste  gemeenteambtenaar  in  contact  te  komen  over  de  
(slechte)  verlichting  van  het  paadje  tussen  de  Valkenburgstraat  en  Torenstraat.  Er  is  een  
mail  gestuurd,  waar  binnen  14  dagen  op  gereageerd  zou  worden.  Dit  is  niet  gebeurd.  
Daarna  had  betreffende  ambtenaar  vakantie.  Dhr.  Van  der  Heijde  zal  e.e.a.  binnen  de  
gemeente  navragen.  
•   Betreft  hetzelfde  paadje.  De  overlast  van  rode  besjes  is  enorm.  Ook  daar  is  met  de  
gemeente  over  gemaild  (melding  openbaar  groen).  Er  is  nog  geen  reactie  op  ontvangen.  
•   Verlichting  van  de  klok  op  de  toren  doet  het  niet.  Daarover  is  gemaild  met  de  gemeente.  
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•   Afgesproken  wordt  dat  in  toekomstige  vergaderingen  de  agendapunten  die  de  
kernambtenaar  en  kernwethouder  aangaan  als  eerste  worden  behandeld.  Zij  kunnen,  als  
deze  agendapunten  zijn  behandeld,  de  vergadering  eventueel  verlaten.  
  
13.  Sluiting  
De  voorzitter  dankt  allen  voor  hun  aanwezigheid  en  inbreng  en  sluit  de  vergadering.  
  
  
Met  vriendelijke  groet,  
Margriet  Seijner,  secretaris  
19  september  2017  
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