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Notities  van  de  openbare  vergadering  van  het  bestuur  van  de  Dorpsraad  Meliskerke    
Datum:  19  januari  2016  
  
Aanwezig:  J.  van  Eijzeren,  P.  Gillissen  (voorzitter),  J.  Matthijsse  en  M.  Seijner  (secretaris  en  
not.)  en  J.  van  Sluijs.  
Belangstellenden:  M.  Bierens  (fractie  VVD),  A.  Van  der  Heijde  (gemeente  Veere),  R.  van  der  
Meer  (fractie  DTV),  J.  Melse  (kernwethouder),  P.  Wisse  (fractie  CDA),  A.  Zevenbergen  (PZC).  
Op  uitnodiging  m.b.t.  agenda:  H.  van  Hertum  (BOA  gemeente  Veere),  en  M.  Corbijn  (gemeente  
Veere).  
Met  kennisgeving  afwezig:  C.  Hofman  (penningmeester),  P.  Heuvelmans  (wijkagent).  
  
  
  
1.  Opening  
  
2.  Mededelingen  en  aanvullende  agenda.  
Als  thema’s  voor  de  openbare  themabijeenkomst  op  12-4-2016  worden  gekozen:  

•   Presentatie  nieuwe  website  dorpsraad  Meliskerke;;  
•   Presentatie  mevrouw  P.  Heuvelmans,  wijkagent.  De  secretaris  zal  haar  vragen  of  zij  

beschikbaar  is  op  deze  datum.  
  
Inzake  groei  gemeente  Veere:  in  2015  0,2%  (=42  personen).  Groei  in  Meliskerke  in  2015:  1%  
(=15  personen).  De  groei  van  Meliskerke  bedraagt  35%  van  de  totale  groei  in  de  gemeente  
Veere  in  2015.  In  geld  levert  dit  de  dorpsraad  9  euro  per  jaar  (extra)  op.  
  
3.  Uitslag  enquête  kleine  ergernissen  gemeente  Veere  
Toelichting  door  de  heer  M.  Corbijn,  gemeente  Veere.  Tevens  voorstellen  mevrouw  H.  Van  
Hertum,  bijzonder  opsporingsambtenaar  (BOA)  van  de  gemeente  Veere  voor  o.a.  Meliskerke.  
Op  de  openbare  oproep  enquête  kleine  ergernissen  in  de  gemeente  Veere,  zijn  7  reacties  
gekomen  uit  Meliskerke.  
Ter  vergadering  wordt  de  prioritering  als  volgt  vastgesteld:  

1.   Parkeerproblematiek  (m.n.  in  de  kern);;  
2.   Te  hard  rijden  in  de  kern;;  
3.   Paardenpoep.    

De  parkeerproblematiek  in  Meliskerke  is  ook  aandachtspunt  in  het  Gemeentelijk  Verkeers-  en  
Vervoersplan  en  staat  ook  in  de  uitvoeringsagenda.  Te  hard  rijden  (onveiligheid)  in  de  kern  is  
een  punt  in  het  algemeen  belang.    
Met  betrekking  tot  parkeerproblematiek  (ook  foutparkeerders)  en  te  hard  rijden  in  de  kern,  zou  
de  gemeente  graag  zien  dat  mensen  elkaar  hierop  aanspreken  (sociale  controle).  Vaak  zijn  het  
burgers,  woonachtig  in  Meliskerke.  Als  dit  niets  oplevert,  kan  de  BOA  worden  ingeschakeld.  De  
heren  Van  Sluijs,  Matthijsse  en  Gillissen  zullen  iets  bedenken  voor  de  website  en  de  
nieuwsbrief  van  de  dorpsraad.  
De  gemeente  gaat  in  2016  op  verschillende  plaatsen  in  Meliskerke  (niet  tegelijkertijd)  een  
matrixbord  plaatsen  om  snelheden  te  verlagen.  De  dorpsraad  is  gevraagd  hier  een  aantal  
geschikte  plaatsen  voor  op  te  geven.  
M.b.t.  overlast  paardenpoep  wordt  opgemerkt  dat  ruiters  met  paarden  vaak  noodgedwongen  op  
paden  of  wegen  moeten  lopen,  omdat  rond  de  kern  nauwelijks  geschikte  paden  voor  paarden  
aanwezig  zijn;;  bermen  zijn  niet  altijd  goed  (onderhouden)  of  worden  bestraat  met  zgn.  
doorgroeistenen.  De  gemeente  wordt  gevraagd  ruiters  met  paarden  rond  het  dorp  te  faciliteren.  
  
Desgevraagd  meldt  mevrouw  Van  Hertum  dat  toekenning  van  huurwoningen  aan  mensen  van  
buitenaf  gebeurt  op  volgorde  van  inschrijven  danwel  urgentie.  Eventueel  hiermee  gemoeide  
problematiek  is  bij  de  Boa’s  bekend.  
  
4.  Notities  en  actielijst  van  de    
Openbare  vergadering  dorpsraad  op  3  november  2015;;  
Pagina  3,  punt  6d,  de  heer  Van  Sluijs  zat  niet  in  werkgroep  nieuwjaarsreceptie.  
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Actiepunten:  
150915.04:  Gemeente  gaat  akkoord  met  reeds  gemaakte  kosten  dorpsplan  €145,80.    
151103.01:  Kwaliteitsinspectie:  vier  plekken  worden  2x  per  jaar  bekeken.  Ieder  jaar  gaat  er  één  
punt  (het  oudste)  af  en  komt  er  een  nieuwe  plek  bij.  Verdere  ontwikkelingen  worden  afgewacht.  
151103.02:  Plan  van  aanpak  m.b.t.  nieuwe  website  is  gebeurd.  
151103.03:  Uitkomsten  Quickscan  staat  op  de  agenda  (punt  9).  
151103.05:  M.b.t.  overlast  pension  Pauwhoekstraat:  de  gemeente  heeft  contact  met  de  
bewoners  en  buren  gehad.  In  dezelfde  week  zijn  betreffende  bewoners  vertrokken.  
151103.06:  Bouwbedrijf  Meliskerke  plaatst  geen  zitbankje.  Het  voorterrein  heeft  een  
afscheidingsmuurtje  waarop  gezeten  kan  worden.  
  
Besloten  vergadering  (evaluatie)  op  17  november  2015  (reeds  in  bezit  bestuursleden,  ter  
vaststelling).  Notulen  zijn  door  het  bestuur  vastgesteld.  
  
5.  Ingekomen  stukken:  
a.  P.Z.C.:  d.d.  10-11-2015  informatie-opvraag  Sintviering(en)  in  Meliskerke.  V.k.a.  
b.  Gemeente  Veere:  d.d.  13-11-2015,  inzake  verordening  jaarwisseling  2015/2016.  V.k.a.  
c.  Gemeente  Veere:  d.d.  13-11-2015,  uitnodiging  Meet&Match  2015.  V.k.a.  
d.  Gemeente  Veere:  d.d.  16-11-2015,  infokaart  gemeente  Veere  14/15  jarigen  in  2015,    
jeugdmonitor  Zeeland  van  ZB|Planbureau.  Secretaris  zal  navragen  of  deze  ook  per  kern  te  
verkrijgen  is.    

e.  Stichting  Landschapsbeheer  Zeeland:  d.d.  24-11-2015,  informatie  vouchers  groen  en  doen.  
V.k.a.  

f.    Stichting  Welzijn  Veere:  d.d.  25-11-2015,  nieuwsbrief  november  2015.  V.k.a.  
g.  Elloro:  offerte  voor  nieuwe  website  Meliskerke.info.    
        Besluit:  de  vergadering  gaat  akkoord  met  de  offerte.  
h.  Stichting  Landschapsbeheer  Zeeland:  d.d.  26-11-2015,  nieuwsbrief.  V.k.a.  
i.    Porthos:  d.d.  2-12-2015  inzake  de  organisatie  van  een  ‘Marktplaats  met  organisaties  en  
initiatieven  die  op  vrijwillige  basis  zorg  en  ondersteuning  leveren’  op  10  december  2015.  
V.k.a.  

j.   Gemeente  Veere:  d.d.  2-12-2015:  informatie  werkzaamheden  week  51  Cornelis  
Jaspersesstraat.  V.k.a.  

k.    Woonburg:  d.d.  23-12-2015,  digitale  Nieuwsbrief  December  2015.  V.k.a.  
l.     Ter  Manteling:  Nieuwsbrief  december  2015.  V.k.a.  
m.  Rabobank  Walcheren/Noord-Beveland,  30-12-2015,  toezegging  subsidie  €  2.500,--  voor  
leefbaarheidsproject  Meliskerke  c.q.  nieuwe  website  als  communicatiemiddel  voor  
dorpsraad.  

  
6.  Uitgegane  stukken:  
•   26  geselecteerde  inwoners  van  Meliskerke:  d.d.  6-11-2015  Quickscan  (on)tevredenheid  

gemeente  Veere  met  begeleidende  brief.  
•   Rabobank  Walcheren/Noord-Beveland:  d.d.  8-12-2015,  aanvraag  middelen  uit  Sociaal  

Maatschappelijk  Fonds  t.b.v.  financiering  project  bevorderen  leefbaarheid  Meliskerke  
(nieuwe  website).  

•   Bewoners  van  de  Cornelis  Jaspersesstraat  (van  dorpsraad  en  gemeente  Veere  
gezamenlijk):  d.d.  22-12-2015  inzake  beplantingsplan.    

•   26  geënquêteerden:  d.d.  22-12-2015,  resultaten  Quickscan  (on)tevredenheid  gemeente  
Veere.  

•   Inwoners  Meliskerke:  24-12-2015  uitnodiging  nieuwjaarsreceptie  2016  (gezamenlijk  met  
Oranjevereniging,  Commissie  Welzijn  en  Ondernemersvereniging  Meliskerke).  

  
7.  Verslaggeving  van:  
Werkgroep  lokale  geschiedenis  Meliskerke.  Voor  het  opnemen  van  gesprekken  zouden  we  
graag  beschikken  over  een  dictafoon.  Is  deze  van  iemand  te  leen?  De  heer  Matthijsse  heeft  de  
herkomst  van  de  straatnamen  in  Meliskerke  opgezocht  en  gedocumenteerd.  Deze  zijn  straks  op  
de  nieuwe  website  te  zien.    
Werkgroep  website.  Website  is  voor  80%  klaar.  
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Commissie  Welzijn  Meliskerke  (12-1-2016).  Gesproken  over  de  inzet  van  burgeradviseurs  voor  
het  geven  informatie  over  regel-  en  wetgeving.  De  heer  Gillissen  heeft  de  opmerking  van  de  
kernwethouder  op  de  nieuwjaarsreceptie  ingebracht,  namelijk  het  oog  hebben  voor  eenzame  
mensen.  De  heer  Gillissen  en  mevrouw  Oosterhuis  hebben  een  notitie  geschreven  voor  een  
ontvangstcomité  (bestaande  uit  mensen  uit  verschillende  organisaties)  voor  nieuwe  inwoners  
van  Meliskerke.  Dit  is  voorgelegd  aan  de  commissie  Welzijn,  met  de  vraag  of  zij  hier  invulling  
aan  kan  geven.  Aan  de  gemeente  wordt  gevraagd  of  zij  hieraan  kan  meewerken,  bijvoorbeeld  
d.m.v.  inzage  in  bestand  nieuwe  burgers  in  Meliskerke  of  iets  dergelijks.  De  heer  Van  der  Heijde  
zal  navragen  wat  hiervoor  de  mogelijkheden  zijn  (hier  is  reeds  een  reactie  op  ontvangen).  
Meegedeeld  wordt  dat  de  gereformeerde  gemeente  van  Meliskerke  al  een  dergelijk  ontvangst  
voor  nieuwe  inwoners/starters  kent.  De  reactie  van  de  commissie  Welzijn  wordt  afgewacht.  
Gesprek  van  de  heren  Gillissen  en  Matthijsse  met  gemeente  d.d.  18  november  2015  inz.  
inrichting  plantvakken  Corn.  Jaspersesstraat.  Op  22-12-2015  is  een  brief  van  gemeente  en  
dorpsraad  uitgegaan  aan  de  bewoners  van  de  Corn.  Jaspersesstraat.  De  7  personen  die  erop  
hebben  gereageerd  gaven  aan  de  keuze  van  aanplant  in  hun  straat  aan  de  gemeente  over  te  
willen  laten.  In  maart  2016  zal  de  gemeente  een  brief  aan  bewoners  over  het  idee  om  de  
invulling  van  de  plantvakken  te  verbinden  aan  de  Nationale  Boomfeestdag.  
Plaastraat.  De  heer  Matthijsse  heeft  met  gemeente  gesproken  over  de  slechte  staat  van  de  
Plaastraat.  De  reparatie  is  toegezegd.  De  Plaastraat  staat  op  de  lange  termijn  op  de  nominatie  
geheel  vernieuwd  te  worden.  
Verbreding  toe-  en  afritten  Burg.  Huijsmanstraat.  De  heren  Matthijsse  en  Van  Sluijs  hebben  met  
de  gemeente  de  verbreding  toe-  en  afrit  Jan  Vaderstraat  en  Burg.  Adelaarstraat  op  de  Burg.  
Huijsmanstraat  bekeken.  In  plan  gemeente  wordt  gesproken  over  de  Valkenburgstraat  i.p.v.  
Burg.  Adelaarstraat.  De  heer  Matthijsse  zal  dit,  en  ook  het  al  dan  niet  verbreden  voet-  en/of  
fietspaden  op  die  hoeken,  navragen.  
    
8.  Stand  van  zaken  met  betrekking  tot:  
•   Plan  Bergstraat  vm  Ichtuskerk.  Plan  klaar.  4  huizen  verhuurd,  1  huis  verkocht.  Er  komt  nog  

een  vrijstaande  woning  in  de  Bergstraat.  Niet  meer  op  agenda.  
•   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.  Wachten  op  plan  CPOZ  voor  levensloopbestendige  

woningen.  
•   Nieuwjaarsbijeenkomst.  Bezocht  door  80  personen.  Zeer  positief  ontvangen.  Evaluatie  

volgt.  
•   Koningsdag  2016.  De  heren  Hofman  en  Van  Sluijs  gaan  zich  met  de  activiteit  “mogelijk  

gemaakt  door  de  dorpsraad”  bezighouden.  Op  korte  termijn  mee  starten.  
•   Boombank  Torenstraat.  Bestrating  rond  boom  wordt  vervangen  door  gravel  o.i.d.  Bank  is  in  

bestelling,  wordt  geplaatst  zodra  binnen.  
•   Onderhoud  wegen  Waterschap.  Hele  Meliskerkseweg  krijgt  doorgroeistenen  tussen  weg  en  

bermen.  
•   Rotonde.  Werkgroep  bestaat  nu  uit  de  heren  Matthijsse,  Van  Sluijs,  Bierens  en  De  Visser  en  

iemand  van  de  gemeente.  Gemeente  is  nog  in  onderhandeling  met  de  grondeigenaren.  
Planning  is  nog  steeds:  gereed  eind  2016/begin  2017.  Op  korte  termijn  zal  een  eerste  
gesprek  met  de  gemeente  gepland  worden  (JvS).  

•   Project  bedrijventerrein  studenten  HZ.  Groeimodel.  Het  idee  nu  is  als  volgt:  Eerst  5  units.  
Dan  uitbouwen  met  méér  units.  Daarna  het  stuk  grond  ten  noorden  van  de  schietbaan  
verder  ontwikkelen  tot  bedrijventerrein.  Er  is  in  dit  model  geen  sprake  meer  van  uitbreiding  
op  de  grond  ten  noorden  van  De  Molenwerf.  

•   Overlast  pension  Pauwhoekstraat.  Zie  agendapunt  4.  
•   Overleg  gemeente  Veere  inzake  systematiek  kwaliteitsinspectie  d.d.  18-11-2015.  Zie  

agendapunt  4.  
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9.  Quickscan  (on)tevredenheid  gemeente  Veere    
Resultaten  reeds  in  bezit  bestuursleden.  Van  de  26  geënquêteerden  ontvingen  we  9  enquêtes  
retour.  De  ontevredenheid  onder  de  mensen  richting  gemeente  valt  beduidend  mee,  gezien  het  
lage  aantal  reacties,  en  de  inhoud  ervan.  De  geënquêteerden  hebben  de  uitslag  inmiddels  
toegestuurd  gekregen.  De  dorpsraad  trekt  de  conclusie  dat  we  nu  vooruit  kunnen  kijken.  De  
resultaten  zullen  worden  besproken  met  de  kernwethouder.    
  
10.  Ontwerp-concept  uitvoeringsagenda  
De  dorpsraad  zal  met  de  gemeente  de  inhoud  van  dit  concept  bespreken.  Als  is  gebleken  welke  
zaken  op  korte  en  welke  op  lange  termijn  bij  de  gemeente  in  de  planning  staan,  kunnen  wij  
onze  lijst  qua  prioriteiten  daarop  aanpassen.    Zo  ontstaat  een  concrete  en  werkbare  lijst  van  
uitvoering  van  wensen.    
  
11.  Financiën.  
Akkoord  met  concept  begroting  2016,  en  deze  wordt  samen  met  de  jaarrekening  (zodra  gereed)  
naar  de  gemeente  opgestuurd.    
  
12.  Rondvraag  
De  schietvereniging  wilde,  om  verdergaande  veiligheidsmaatregelen  te  treffen,  een  aanvraag  
indienen  voor  een  bijdrage  uit  het  Sociaal  Maatschappelijk  Fonds  van  de  Rabobank.  Deze  gaf  
het  advies  zich  tot  de  gemeente  te  wenden.  
  
De  Hartstichting  roept  eigenaren  van  AED's  op  zich  te  registreren  bij  de  oproepsystemen  
HartVeiligWonen  of  HartslagNu,  die  gekoppeld  zijn  aan  de  112-meldkamer.  De  heer  Hofman  zal  
gevraagd  worden  de  aanwezigheid  van  de  AED  in  Meliskerke  te  melden  bij  de  Hartstichting.  
  
13.  Sluiting  
De  voorzitter  dankt  allen  voor  hun  aanwezigheid  en  sluit  de  vergadering.  
  
  
Meliskerke,  1-2-2016  
  
  
  
  
  


