Notities  van  de  openbare  vergadering  van  het  bestuur  van  de  dorpsraad  
Meliskerke  
Datum:  17  januari  2017    
  
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),  dhr.  R.  Hofman,  dhr.  M.  
Hofman,  mw.  H.  Van  Hertum  (BOA).  
Met  kennisgeving  afwezig:  mw.  E.  Braat  (Stichting  Welzijn  Veere),  dhr.  M.  de  Kraker  
(steunfractie  SGP/CU),  dhr.  J.  Melse  (kernwethouder)  
  
  
1.  Opening  
De  voorzitter  opent  de  vergadering  en  heet  allen  welkom.  
  
2.  Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
Mw.  Van  Hertum  deelt  mee  dat  de  gemeente  de  overlast  van  paardenpoep  gaat  
aanpakken  d.m.v.  een  poepzuiger.  En  er  zal  meer  op  handhaving  worden  ingezet.  
De  gemeente  zal  t.z.t.  in  iedere  kern  evalueren  hoe  dat  bevalt.  
  
3.  Notities  01-11-2016  (vaststellen)  en  actiepuntenlijst  (bijlagen)  
De  heer  Melse  (kernwethouder)  staat  niet  tussen  de  aanwezigen  maar  hij  was  er  wel.  
Hiermee  worden  de  notities  vastgesteld.  
  
N.a.v.:  
Pag.  1,  punt  3,  laatste  aandachtstreepje:  de  heer  Gillissen  heeft  e.e.a.  nagevraagd.  
De  zorgcoördinator  is  door  dhr.  I.  Matthijsse  aangesteld.  Zij  probeert  een  doorstart  
voor  de  hobbyloods  te  bewerkstelligen  en  coördineert  zorg.  Ze  begeleidt  ook  
deelnemers.  
Pag.  3,  punt  9:  Het  standaard  budget  om  mee  te  werken  voor  de  dorpsraad  is    
€  1.300,00  per  jaar  (gebaseerd  op  aantal  inwoners).  De  genoemde  €  2.000,00  wordt  
door  de  dorpsraad  als  extra  budget  betiteld,  en  dient  ieder  jaar  opnieuw  te  worden  
aangevraagd  bij  de  gemeente.  
  
Actiepuntenlijst:  
16051701:  Tweede  dispenser  hondenpoepzakjes  komt  er  niet.  Er  wordt  een  
poepzuiger  aangeschaft  door  de  gemeente.  
161101.01:  Excursie  aanvragen  bij  bakkerij  Koppejan  is  gebeurd.  
161101.02:  Een  nieuw  bankje  bij  de  rotonde  wordt  geschonken  door  JDinfra.  
161101.03:  Status  zorgcoördinator  hobbyloods  is  nu  bekend.  
161101.04:  Aan  de  dorpsraad  Koudekerke  is  een  reactie  gestuurd  op  hun  vraag  
inzake  overlast  ongedierte  in  de  zomermaanden.  
161101.05:  De  gemeente  heeft  de  situatie  ter  plekke  bekeken  en  geconcludeerd  dat  
het  ontbrekende  stuk  stoep  in  Oppervloer  moet  worden  geplaatst.  
161101.06:  Actiepunt  verslagje  van  de  werkgroep  rotonde  voor  de  website  wordt  
geschrapt.  
161101.07:  Een  verslag  over  ontwikkelingen  m.b.t.  nieuwe  speelvoorzieningen  is  
gemaakt  en  geplaatst  op  de  website.  
161101.08:  Excursie  aanvragen  bij  bakkerij  Koppejan  is  gebeurd.  
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161101.09:  Bij  de  beheerder  van  de  welkomstborden  is  een  bordje  voor  vermelding  
van  de  website  www.meliskerke.info  aangevraagd.  Na  communicatie  over  en  weer  is  
nog  steeds  onduidelijk  of  de  beheerder  het  bord  gaat  (laten)  maken.  De  heer  Van  
Eijzeren  zal  nog  eens  navraag  doen.  
161101.10:  de  doorgroeistenen  op  de  Meliskerkseweg  zijn  inmiddels  een  feit.  
161101.11:  de  heer  Van  der  Heijde  heeft  de  dorpsraad  geïnformeerd  over  de  
mogelijkheden  m.b.t.  eigen  inbreng  (30%  van  de  totale  kosten)  wanneer  van  de  
gemeente  een  subsidie  ontvangen  wordt  van  70%  van  de  totale  kosten.    
161101.12:  Extra  budget  gemeente  van  €  2.000,00  is  aangevraagd.  
161101.13:  Het  gesprek  van  bedenker  kunstobject  en  dhr.  Gillissen  met  de  
gemeente  over  de  (on)mogelijkheden  van  kunst  in  de  openbare  ruimte  heeft  
plaatsgehad.  
  
4.  Ingekomen  stukken  
a)   Nieuwsbrief  Ondernemersmanager  Veere,  d.d.  30-11-2016,  5-12-2016,  31-12-
2016  en  02-01-2017  inzake  HZ-project  PROFIT  (ontwikkelen  en  gebruiken  
klantkennis)  voor  MKB-ondernemer,  het  melden  van  particuliere  camera’s  bij  de  
politie,  uniforme  regels  brandveiligheid  en  trainingen  BHV.  V.k.a.  
b)   Gemeente  Veere,  04-11-2016,  uitnodiging  bijeenkomst  over  de  12  
bedrijventerreinen  plus  visie  op  de  komende  9  jaar  op  14-11-2016.  De  heren  Van  
Sluijs  en  Matthijsse  zijn  erheen  geweest.  De  heren  Van  Sluijs  en  Matthijsse  zijn  
naar  deze  informatiebijeenkomst  voor  ondernemers  en  dorpsraden  geweest.  De  
(on)mogelijkheden  voor  uitbreiding  van  de  12  bedrijventerreinen  werden  
besproken  en  ideeën  werden  geïnventariseerd.  Hier  volgt  nog  verslag  van.  
c)   Gemeente  Veere,  07-11-2016,  verordening  vuurwerk,  vreugdevuren  en  
carbidschieten  tijdens  nieuwjaarswisseling  2016-2017.  V.k.a.  Het  is  een  gemiste  
kans  dat  het  carbidschieten  vooraf  niet  méér  onder  de  aandacht  van  
Meliskerkenaren  is  gebracht.  Dan  hadden  meer  mensen  ervan  kunnen  
meegenieten.  Mogelijk  kan  hier  voortaan  aan  gedacht  worden.  
d)   Gemeente  Veere,  10-11-2016,  concept  Gemeentelijk  Verkeers-  en  Vervoersplan  
gemeente  Veere  plus  variantenstudie  voor  de  verkeerscirculatie  Walcheren  met  
mogelijkheid  daarop  te  reageren.  V.k.a.  
e)   Agenda  openbare  vergadering  dorpsraad  Aagtekerke  d.d.  16-11-2016.  V.k.a.  
f)   Fractie  VVD,  21-11-2016  en  23-12-2016,  Vanuit  de  fractie  VVD  november  en  
december  2016.  V.k.a.  
g)   Gemeente  Veere,  01-12-2016,  programma  komende  jaren  m.b.t.  maatschappelijk  
vastgoed  plus  kerngegevens  per  kern  (bijlagen).  Meliskerke  staat  op  de  agenda  
in  het  tijdvak  2021-2025.  Bij  de  totstandkoming  van  het  dorpsplan  zal  dit  
onderwerp  al  eerder  aan  de  orde  komen.  
h)   Stadsraad  Veere,  Stadsheraut  Veere  december  2016  en  agenda  stadsraad  d.d.  
12-12-2016.  V.k.a.  
i)   Stichting  Vraagkracht,  dhr.  M.  Hofman,  d.d.  04-01-2017,  verzoek  aan  de  
dorpsraad  voor  beschikbaar  stellen  van  budget  of  accommodatie  voor  een  
training  geweldloos  verzet  aan  buurtwhatsappers  op  Walcheren  door  stichting  
Vraagkracht  (inclusief  begroting).  De  heer  Hofman  zou  graag  zien  dat  
buurtwhatsappers  van  Melis-  en  Mariekerke  (en  andere  geïnteresseerden)  deze  
training  zou  worden  aangeboden.  Er  is  nog  geen  onderzoek  gedaan  naar  de  
belangstelling  hiervoor.  De  dorpsraad  geeft  aan  geen  middelen  te  hebben  om  dit  
idee  te  faciliteren.  De  heer  Gillissen  biedt  aan  om  samen  met  de  heer  Hofman  te  
kijken  hoe  het  idee  toch  haalbaar  gemaakt  zou  kunnen  worden.  
2

j)   Rabobank  Walcheren/Noord-Beveland,  d.d.  12-01-2017,  ontvangstbevestiging  
aanvraag  subsidie  uit  Sociaal  Maatschappelijk  Fonds.  V.k.a.  
k)   Oranjevereniging  Meliskerke,  d.d.  16-01-2017,  uitnodiging  deelname  overleg  
organisatie  van  Koningsdag  2017.  De  heer  Van  Sluijs  en  mevrouw  Seijner  zullen  
zich  aanmelden.  
  
5.  Uitgegane  stukken  
a)   College  B&W  gemeente  Veere,  15-12-2016,  inzake  ontbrekend  stuk  stoep  aan  
Oppervloer  2  en  4  in  Meliskerke.  V.k.a.  
b)   Gemeente  Veere,  d.d.  10-01-2017,  reactie  op  concept  Gemeentelijk  Verkeers-  en  
Vervoersplan  gemeente  Veere  (thans  ter  inzage).  Zie  4d.  V.k.a.  
  
6.  Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  De  heer  Minderhoud  heeft  te  
kennen  niet  langer  in  de  werkgroep  te  willen  blijven.  De  werkgroep  zou  er  graag  
nog  een  lid  bij  krijgen.  Het  plan  is  om  artikelen  te  schrijven  over  “Meliskerkse  
wereldburgers”,  Meliskerkenaren  die  zich  hebben  gevestigd  in  het  buitenland.    
Het  artikel  over  mevrouw  Bè  Boone  heeft  tot  nu  toe  2048  hits  opgeleverd  op  de  
website.  De  afgelopen  periode  is  weer  een  aantal  interviews  op  de  website  
geplaatst.    
b.   Werkgroep  Rotonde.  Als  het  plan  dat  door  de  werkgroep  is  uitgekozen  door  de  
indiener  is  uitgewerkt  en  bij  de  dorpsraad  is  ingediend,  kan  het  ter  goedkeuring  
naar  de  gemeente  worden  gestuurd.  Het  bankje  dat  teruggeplaatst  wordt,  wordt  
gesponsord  door  het  bedrijf  JD  Infra.  
c.   Kunst  openbare  ruimte.  De  indiener  van  het  idee  en  de  heer  Gillissen  hebben  
samen  overlegd  met  de  gemeente.  Deze  nodigt  hen  uit  met  een  idee  te  komen.  
Onder  Meliskerkenaren  heeft  de  indiener  van  het  idee  geïnventariseerd  wat  men  
“de  identiteit”  van  Meliskerke  vindt.  De  reacties  hierop  zijn  teruggespeeld  naar  de  
kunstenares.  Zij  komt  tegen  de  zomer  met  een  idee.  
d.   Redactie  website.  De  vereniging  “Vrienden  van  de  Odulphuskerk”  wil  een  
expositie  opzetten  van  oude  foto’s  van  Meliskerke  in  de  Odulphuskerk.  De  
redactievoering  van  de  website  verloopt  gesmeerd.  De  heer  P.  Francke  heeft  zich  
als  fotograaf  aangeboden.  Op  de  website  is  een  oproep  geplaatst  voor  extra  
redactiemedewerkers.  
e.   Speelvoorzieningen.  Vóór  de  volgende  vergadering  wordt  het  complete  plan  van  
de  jeugd  voor  de  sportkooi  naar  de  dorpsraad  gestuurd.  Ondernemers  zijn  
gevraagd  te  sponsoren.  Naar  verwachting  is  de  begroting  rond  te  krijgen.  
f.   Voorbereidingsgroep  nieuwjaarsbijeenkomst.  Er  is  een  goed  draaiboek  opgesteld.  
Begroting  was  sluitend.  Opkomst  was  goed  en  de  reacties  waren  positief.  De  
secretaris  zal  een  bedankje  aan  de  sponsoren  sturen.  Aandachtspunt  voor  
volgend  jaar:  de  flyer  niet  tegelijk  met  de  folders  laten  verspreiden.  Ze  belanden  
nogal  eens  ongezien  tussen  het  oud  papier.  De  nieuwjaarsbijeenkomst  2018  zal  
worden  voorbereid  door  de  heer  Van  Eijzeren  en  mevrouw  Seijner.  
g.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.  De  commissie  heeft  een  nieuwe  voorzitter:    
dhr.  V.  Matthijsse.  
7.  Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.  Er  is  in  grote  lijnen  overeenstemming  tussen  
de  gemeente  en  de  koper/bouwer  over  de  prijs  en  voorwaarden  voor  de    
ver-  en  aankoop  van  de  grond.  Het  plan  is  om  er  zes  levensloopbestendige  
ouderenwoningen  (koop  en  eventueel  huur)  te  bouwen  in  een  soort  hofje  met  een  
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gemeenschappelijk  tuintje  en  berging.  Opzet  is  ook  om  een  gemeenschappelijke  
ruimte  te  bouwen  die  bedoeld  is  als  overnachtingsruimte  voor  logés,  met  een  
natte  unit  zoals  een  toilet  plus  pantry  en/of  een  multifunctionele  ruimte.  Deze  
moeten  door  de  kopers/huurders  worden  opgebracht.  Of  die  ruimtes  er  komen  is  
nog  niet  zeker.  Ergens  halverwege  het  traject  aan-/verkoop  grond,  
bestemmingswijziging  en  aanvraag  omgevingsvergunning  zullen  omwonenden  en  
de  dorpsraad  door  de  gemeente  worden  geïnformeerd.    
b.   Dorpsplan  Meliskerke.  Totale  kosten:  €14.885,00.  Gemeente  subsidieert  zo  goed  
als  zeker  70%  van  de  totale  kosten  (=  €10.420,00)  uit  fonds  
leefbaarheidsbijdrage.  30%  moeten  de  organiserende  instanties  zelf  ophoesten.  
Eind  december  2016  is  bij  de  Rabobank  Walcheren/Noord-Beveland  een  subsidie  
uit  het  Sociaal  Maatschappelijk  Fonds  aangevraagd  voor  €  3.465,00.  Het  bedrag  
dat  we  mogelijk  van  de  Rabobank  ontvangen  is  niet  bekend.  Hierdoor  is  de  
begroting  nog  steeds  niet  rond.  De  dorpsraad  en  de  Ondernemersvereniging  
Meliskerke  willen  niet  garant  staan  voor  een  eventueel  tekort  van  €  2.800,00.  Dus  
kan  de  opdracht  aan  de  deskundige  die  dit  dorpsplan  gaat  maken  nog  niet  
worden  gegeven.  De  heer  Van  der  Heijde  nodigt  de  dorpsraad  uit  om  samen  te  
kijken  naar  mogelijkheden  om  de  begroting  t.z.t.  toch  sluitend  te  krijgen.  
c.   Aanvraag  vermelding  website  www.meliskerke.info  op  welkomstbord  Meliskerke.  
De  beheerder  heeft  het  verzoek  nog  niet  ingewilligd.  De  heer  Van  Eijzeren  zal  
contact  met  hem  opnemen.  
  
8.  Concept  jaarverslag  dorpsraad  Meliskerke  2016,  ter  vaststelling  (volgt).  
Jaarverslag  2016  wordt  vastgesteld.  
  
9.  Financiën  
Lutea  Financial  Coaching  uit  Meliskerke  wil  kosteloos  ondersteuning  bieden  aan  de  
penningmeester.    
  
De  penningmeester  heeft  de  dorpsraad  aangemeld  bij  de  Rabo  Clubkascampagne.  
Er  komt  een  vermelding  op  de  website  en  het  wordt  voor  de  volgende  vergadering  
geagendeerd.  De  achterban  moet  hier  t.z.t.  over  aangeschreven  worden.  
  
a)   Concept  jaarrekening  2016,  ter  vaststelling  (volgt).  Akkoord.  
b)   Concept  begroting  2017,  ter  vaststelling  (volgt).  Akkoord.  
c)   Aanvraag  subsidie  (voor  het  maken  van  dorpsplan  Meliskerke)  uit  het  fonds  
leefbaarheidsbijdrage  van  gemeente  Veere.  V.k.a.  
d)   Aanvraag  subsidie  (voor  het  maken  van  dorpsplan  Meliskerke)  uit  het  Sociaal  
Maatschappelijk  Fonds  van  Rabobank  Walcheren/Noord-Beveland.  V.k.a.  
  
10.  Rondvraag  
In  de  Beukelmanstraat  zijn  ratten  gesignaleerd.  De  gemeente  is  bezig  met  
ongediertebestrijding.  
  
11.  Sluiting  
De  voorzitter  dankt  allen  voor  hun  aanwezigheid  en  inbreng  en  sluit  de  vergadering.  
  
Met  vriendelijke  groet,  
M.  Seijner,  secretaris  
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