Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  7  november  2017  
  
  
Aanwezig  van  bestuur:  dhr.  J.  van  Eijzeren,  dhr.  P.  Gillissen  (voorzitter),  dhr.  C.  Hofman  
(penningmeester),  dhr.  J.  Matthijsse,  mw.  M.  Seijner  (secretaris),  dhr.  S.  de  Visser.  
Verder  aanwezig:  mw.  M.  Jobse,  dhr.  J.  van  Sluijs,  dhr.  A.  Wielemaker,  dhr.  C.  de  Wolf,  dhr.  
D.  de  Wolf.  
M.k.a.:  mw.  E.  Braat,  dhr.  A.  van  der  Heijde,  mw.  H.  Van  Hertum,  dhr.  J.  Melse,    
mw.  L.  Willemse,  dhr.  P.  Wisse.  
  
1.      Opening  
  
2.      Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
De  volgorde  van  de  agenda  wordt  gewijzigd,  namelijk  agendapunten  12  (Richtlijnen/criteria  
voor  aanvragen  uit  extra  budget  dorpsraad  Meliskerke)  en  13  (Financiën)  worden  
omgewisseld.    
  
3.      Vaststelling  notities  05-09-2017  en  actiepuntenlijst  
Notities  worden  ongewijzigd  vastgesteld.  Opmerkingen  naar  aanleiding  van:  
Pag.  3,  punt  7c:  dhr.  Van  der  Heijde  heeft  via  de  mail  laten  weten  dat  een  locatie  voor  deze  
baan  als  suggestie  genoemd  is.  Het  is  t.z.t.  aan  de  initiatiefnemers  zelf  om  hier  een  
geschikte  locatie  voor  te  zoeken.    
Pag,  3,  punt  12:  dhr.  Van  der  Heijde  heeft  via  de  mail  laten  weten  dat  een  vergoeding  van  
100%  van  de  AED  door  de  gemeente  geen  optie  is.  Leefbaarheidsbijdrage  reikt  tot  70%  van  
de  totale  kosten.  
  
Actiepuntenlijst:  
190905.01:  Nieuw  leven  inblazen  Facebook  Meliskerke.info  staat  op  de  agenda.  Kan  van  
actiepuntenlijst  af.    
190905.02:  Inventarisatie  kwaliteit  mobiel  bellen  in  Meliskerke  staat  op  de  agenda.  Kan  van  
actiepuntenlijst  af.    
190905.03:  Voorbereiden  verkiezing  bestuur  dorpsraad  Meliskerke  staat  op  de  agenda.  Kan  
van  actiepuntenlijst  af.    
190905.04:  Bewegwijzering  fietspad  langs  het  sportveld  vanaf  de  Jan  Geertsesweg.  De  heer  
De  Visser  heeft  de  situatie  samen  met  de  gemeente  bekeken.  Extra  bewegwijzering  plaatsen  
past  niet  in  het  beleid  van  de  gemeente  (namelijk  het  tegengaan  van  overmatig  plaatsen  van  
borden).  Fietsers  kiezen  zelf  om  van  aangegeven  routes  af  te  wijken,  hier  is  geen  
fietsknooppunt.  Bestuur  stemt  hiermee  in.  
Vanaf  de  Pauwhoekstraat  ontbreekt  wèl  node  een  bordje  richting  de  speeltuin.  De  gemeente  
erkent  dit  en  zou  er  werk  van  maken.  Naar  aanleiding  hiervan  zal  dhr.  Van  Sluijs  zorgen  dat  
de  speeltuin  ook  vindbaar  is  via  Google.  
170905.05:  verlichting  paadje  tussen  Valkenburgstraat  en  Torenstraat  is  gerepareerd.  
  
Verlichting  van  de  torenklok  doet  het  weer.  
Voortaan  zal  de  overlast  van  grote  hoeveelheid  besjes  in  het  paadje  tussen  Valkenburgstraat  
en  Torenstraat  door  middel  van  snoeien  binnen  de  perken  gehouden  worden  door  de  
gemeente.  
Flipover  gemeente  mag  ná  28-11-2017  teruggebracht  worden.  
    
4.      Parkeerterrein  Rapenburgweg  
Sinds  enkele  jaren  wordt  de  westkant  van  het  parkeerterrein  als  vrijplaats  gezien  om  alles  te  
parkeren  en  op  te  slaan,  door  iedereen  die  zelf  geen  plaats  voor  heeft.    Door  de  grote  
wanorde  hebben  beroepschauffeurs  veel  minder  plaats,  wat  veel  ergernis  geeft.  Periodiek  
groenonderhoud  kan  door  de  gemeente  niet  meer  worden  verricht.  
Besloten  wordt  om  de  gemeente  te  vragen  het  initiatief  te  nemen  voor  een  overleg  met  
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betrokken  partijen,  overeenkomstig  het  dorpsplan  Meliskerke.  De  heren  Gillissen  en  
Matthijsse  willen  als  afvaardiging  van  de  dorpsraad  bij  de  gesprekken  aanwezig  zijn.  De  
secretaris  zal  een  en  ander  richting  gemeente  communiceren,  en  een  kopie  naar  de  heer  
I.  Matthijsse  en  de  ondernemersvereniging  Meliskerke  sturen.  
  
5.        Resultaat  inventarisatie  mobiele  telefonie  binnen  Meliskerke/Mariekerke  
Respons  is  te  mager.  De  secretaris  zal  nog  een  keer  een  reminder  sturen.  Ook  op  Facebook  
zal  een  oproep  geplaatst  worden.  Naar  aanleiding  hiervan  wordt  ook  het  matige  
internetbereik  in  Meliskerke  aangehaald.  De  secretaris  zal  bij  de  ondernemersmanager  
Veere  navragen  of  er  ontwikkelingen  zijn  (te  verwachten).  
  
6.      Ingekomen  stukken  
a)   06-09-2017,  gemeente  Veere,  link  naar  informatiefilm  “mijn  gemeente  app”.  V.k.a.  
b)   13-09-2017,  Rotte  tuinhout,  overnemen  straatsfeerverlichting  Zoutelande  door  
ondernemersvereniging  Meliskerke.  Hierop  is  inmiddels  schriftelijk  een  advies  gegeven.  
Zie  ook  agendapunt  7a.  V.k.a.  
c)   25-09-2017,  stadsraad  Domburg,  geitenhouderij  in  Domburg.  V.k.a.    
d)   02-10-2017,  gemeente  Veere,  omvormen  groen  2017-2018.  Dit  betreft  een  planning  en  
aanduiding  van  plantvakken  die  vernieuwd  zullen  gaan  worden.  Er  zit  geen  informatie  bij  
over  welke  planten  er  gezet  gaan  worden.  De  secretaris  zal  hier  navraag  naar  doen.    
e)   03-10-2017,  dorpsraad  Westkapelle,  Tweede  woningbeleid  gemeente  Veere.  V.k.a.  
f)   04-10-2017,  gemeente  Veere,  3e  herziening  bestemmingsplan  buitengebied.  V.k.a.  
g)   07-10-2017,  Fractie  VVD,  uitnodiging  Europarlementariër  en  agrariër  Jan  Huitema  
bezoekt  Zeeland.  V.k.a.  
h)   10-10-2017,  werkgroep  jongeren  Meliskerke,  werkgroep  stopt  met  de  werkzaamheden.  
V.k.a.  
i)   15-10-2017,  gemeente  Veere,  nomineer  een  bedrijf  voor  de  Groene  Innovatieprijs.  V.k.a.  
j)   16-10-2017,  stadsraad  Domburg,  agenda  26-10-2017  en  verslag  30-03-2017.  V.k.a.  
k)   16-10-2017,  ondernemersmanager  Veere,  EHBO-cursus  in  Oostkapelle.  V.k.a.  
l)   16-10-2017,  Fractie  VVD,  Vanuit  de  fractie  oktober  2017.  V.k.a.  
m)   25-10-2017,  CDA  Veere,  presentatie  concept  verkiezingsprogramma  op  31-10-2017.  
V.k.a.  
n)   27-10-2017,  gemeente  Veere,  regelgeving  m.b.t.  jaarwisseling  2017-2018.  De  secretaris  
stuurt  deze  door  aan  iedereen  die  op  onze  verzendlijst  staat.  V.k.a.  
  
7.      Uitgegane  stukken  
a)   06-20-2017,  Rotte  Tuinhout  en  ondernemersvereniging  Meliskerke,  reactie  op  overname  
straatsfeerverlichting  Zoutelande.  
  
8.      Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  Het  plan  is  om  verhalen  te  gaan  schrijven  
over  de  7e  en  8e  klas  van  VGLO  (voortgezet  lager  onderwijs  in  Meliskerke).  Er  zullen  nog  
meer  verhalen  over  wereldburgers  bij  komen.  Over  de  vroegere  motor  van  de  molen  is  
ook  nog  een  verhaal  te  vertellen.    
b.   Kunst  in  de  openbare  ruimte.  Op  28  november  a.s.  zal  het  ontwerp  door  de  kunstenares  
gepresenteerd  worden.  
c.   Website  www.meliskerke.info.  Elloro  adviseert  om  aanpassingen  te  doen  aan  de  website  
om  de  vindbaarheid  door  zoekmachines  te  vergroten  (SSL  certificaat  voor  een  
versleutelde  verbinding  tussen  bezoeker  en  onze  website).  Hier  zijn  kosten  mee  
gemoeid.  Aangezien  nog  geen  nieuwe  redactiemedewerkers  gevonden  zijn  om  het  
redactiewerk  van  dhr.  Gillissen  over  te  nemen  wordt  hierin  nog  geen  beslissing  genomen.  
De  heren  Van  Sluijs  en  Van  Eijzeren  zullen  er  samen  wel  al  naar  kijken.  Facebook  is  
nieuw  leven  ingeblazen.  De  pagina  is  gekoppeld  aan  de  website  meliskerke.info.    
d.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.  Binnenkort  weer  vergadering.  De  heer  Gillissen  wil  met  
de  commissie  het  dorpsplan  bespreken  op  punten  waar  zij  een  rol  in  kan  spelen.  
e.   Werkgroep  Hartveilig  Wonen  gemeente  Veere.  Geen  nieuws  te  melden.  Er  volgt  nog  een  
vergadering  in  november.  Daarna  wordt  de  balans  opgemaakt.  Eigenaren  van  bestaande  
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AED’s  die  nu  nog  binnen  hangen  kunnen  mogelijk  gebruik  gaan  maken  van  een  nog  door  
de  gemeente  te  ontwikkelen  regeling,  waarbij  de  gemeente  geheel  of  gedeeltelijk  een  
buitenkast  betaalt.  Voorwaarden  daarvoor  zijn  nog  niet  bekend.  
  
9.   Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm.  Zeester.  De  gemeente  onderzoekt  de  mogelijkheid  om  het  
plan  te  draaien,  zoals  omwonenden  hebben  gevraagd.  Op  dit  moment  zijn  
stedenbouwkundigen  en  verkeersdeskundigen  ermee  bezig.    
b.   Jeu  de  boulesbaan.  Wordt  betrokken  bij  de  nieuwe  inrichting  van  de  Dorpsstraat  en  
Torenstraat.  
c.   Speel-/voetbalvoorziening.  Er  is  nog  een  tekort  van  ongeveer  €  400,00  in  de  begroting.  
Als  er  geen  fondsen  meer  gewonnen  kunnen  worden  en  als  de  belofte  over  eigenhandig  
realiseren  van  onderdelen  blijft  staan,  wil  de  dorpsraad  er  nog  een  keer  naar  kijken  of  
het  gat  kan  worden  gedicht.    
d.   Nieuwjaarsbijeenkomst  2018.  Gepland  op  dinsdag  9  januari  2018.  Uitnodiging  zal  in  de  
week  voor  kerst  huis-aan-huis  worden  verspreid.  
e.   Dag  van  de  Landbouw,  juni  2018.  De  heren  Matthijsse  en  Gillissen  zullen  bij  Meliskerkse  
agrariërs  navragen  of  er  belangstelling  voor  deelname.    
  
10.   Uitwerking  dorpsplan  Meliskerke.  
Vanuit  de  gemeente  is  het  voorstel  gekomen  om  in  een  gesprek  met  de  dorpsraad  de  punten  
van  het  dorpsplan  naast  de  al  aanwezige  actiepunten  en  planning  van  de  gemeente  te  
leggen.  Samen  de  prioriteiten  beoordelen,  raakpunten  zoeken,  de  verwachtingen,  de  
haalbaarheid  en  benodigdheden  inventariseren.  De  heren  Matthijsse  en  Gillissen  zullen  dit  
gaan  doen.    
  
11.    Verkiezing  bestuur  dorpsraad  in  2018.  
Op  21  maart  2018  zijn  de  verkiezingen  van  onder  andere  het  bestuur  van  de  dorpsraad  
Meliskerke.  Ieder  huidig  bestuurslid  moet  erover  nadenken  of  hij/zij  zich  herverkiesbaar  stelt.  
Verkiezingen  moeten  pas  gehouden  worden  als  zich  meer  dan  9  personen  (her)verkiesbaar  
stellen.    
  
12.  Richtlijnen/criteria  voor  aanvragen  uit  extra  budget  dorpsraad  Meliskerke.    
De  richtlijnen/criteria  worden  vastgesteld.  Ze  kunnen  nu  op  de  website  geplaatst  worden.  De  
secretaris  zal  deze  richtlijnen/criteria,  met  begeleidend  schrijven,  naar  alle  Meliskerkse  
verenigingen  en  organisaties  opsturen.  
  
13.  Financiën  
a.   Financieel  overzicht  t/m  3e  kwartaal  2017.  V.k.a.  
b.   Afrekening  opstellen  dorpsplan.  Na  de  totaalafrekening  resteert  een  bedrag  van    
€  1.160,25.  Dit  restantbedrag  mag  van  de  gemeente  gereserveerd  worden  voor  de  
uitvoering  van  het  dorpsplan.  De  secretaris  zal  de  ondernemersvereniging  Meliskerke  
laten  weten  dat  de  dorpsraad  geen  beroep  zal  doen  op  de  door  de  
ondernemersvereniging  toegezegde  €  400,00  voor  het  opstellen  van  het  plan.    
c.   Akkoordgaan  voorstel  aanschaf  AED  voor  Mariekerke.  Het  bestuur  stemt  in  met  het  
voorstel.  Aanvragen  voor  extra  budget  2017  dienden  vóór  1  augustus  te  zijn  ingediend.  
De  secretaris  zal  bij  de  gemeente  navragen  of  er  alsnog  een  verzoek  ingediend  mag  
worden  voor  het  extra  budget  2017  voor  een  AED  in  Mariekerke.  De  secretaris  zal  ook  de  
leefbaarheidsbijdrage  aanvragen.  
  
14.  Concept-agenda  openbare  themabijeenkomst  28  november  2017.  
Akkoord.  Verspreiding  huis-aan-huis  in  de  week  voorafgaand.  
  
15.  Vergaderdata  eerste  helft  2018  
Dinsdag  16  januari,  dinsdag  27  maart,  dinsdag  15  mei,  dinsdag  26  juni.  
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16.  Rondvraag    
Verlichting  ANWB-bord  op  rotonde.  Voorziening  schijnt  te  zijn  aangelegd,  maar  de  verlichting  
doet  het  nog  niet.  
Brandgangverlichting  buurt  Pauwhoekstraat.  Brandgangen  achter  de  huurwoningen  worden  
verlicht,  achter  koopwoningen  niet.  De  woningstichting  regelt  de  verlichting  achter  de  
huurwoningen.  Eigenaren  van  koopwoningen  moeten  dit  zelf  regelen.  De  heer  De  Visser  
koppelt  dit  terug  naar  huiseigenaren  in  die  buurt.    
Kwaliteitsschouw.  Dorpsraden  worden  daarvoor  niet  meer  uitgenodigd.  De  secretaris  zal  
vragen  of  de  gemeente  voortaan  de  rapportages  van  de  kwaliteitsschouwen  in  Meliskerke  wil  
opsturen.  
  
17.  Sluiting  
De  voorzitter  dankt  allen  voor  hun  aanwezigheid  en  inbreng  en  sluit  de  vergadering.  
  
Meliskerke,  18  november  2017  
Margriet  Seijner,  secretaris  
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