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Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  23  mei  2017  
  

  
Aanwezig  van  bestuur:  dhr.  P.  Gillissen  (voorzitter),  dhr.  C.  Hofman  (penningmeester),  
dhr.  J.  Matthijsse,  dhr.  J.  Van  Sluijs  en  mw.  M.  Seijner  (secretaris).  
Verder  aanwezig:  dhr.  W.  Boone,  mw.  E.  Braat,  (SWV),  S.  Koppejan,  dhr.  J.  Lampert  
(namens  CDA  Veere),  dhr.  J.  Minderhoud,  J.  Poppe,  dhr.  C.  Rotte,  dhr.  P.  de  Visser.  
M.k.a.:  dhr.  J.  Van  Eijzeren,  dhr.  A.  van  der  Heijde,  mw.  H.  van  Hertum,  dhr.  J.Melse,  
mw.  M.  Bierens,  dhr.  S.  de  Visser.  
  
  
1.      Opening.  
De  voorzitter  opent  de  vergadering  en  heet  allen  welkom.  
  
2.      Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
Geen.  
  
3.      Notities  28-03-2017  en  actiepuntenlijst  (bijlagen)  
Notities  vastgesteld.  
  
Actiepunten:  
170117.04  Nieuwjaarsbijeenkomst  2018  organiseren.  Komt  nog.  
170328.01  SWV  informeren  over  plannen  jeu  de  boelesbaan  is  gedaan.  
170328.02  Parkeerproblematiek  Sivertstraat.  Dhr.  Minderhoud  heeft  een  mail  gestuurd  
      naar  locatieleider  Arduin,  zij  zou  het  met  medewerkers  bespreken.    
      Aan  de  overkant  of  40  meter  verder  kan  goed  worden  geparkeerd.    
      Aan  bewoners  van  de  Sivertstraat  is  een  kopie  van  die  mail  gestuurd.    
      Ook  zij  conformeren  zich  daar  nu  aan.  
170328.03  Beheerder  welkomstborden  is  gemeld  dat  twee  websites  op  één  bordje  
      akkoord  is.  
170328.04    Presentatie  project  dorpsplan  Meliskerke  aan  gemeente  op  21  juni  blijft    
      staan.    
170328.05    Informeren  van  ondernemers  in  Mariekerke  over  de  mogelijkheid  een  gezamenlijke  
      aanvraag  in  te  dienen  bij  de  dorpsraad  voor  het  (mede-)financieren    
      van  een  AED  is  gedaan.    
170328.06   Informatie  over  Hartveilig  Wonen  in  Veere  rondmailen  is  gebeurd.    
170328.07  Dhr.  Van  der  Heijde  zal  intern  navraag  doen  naar  stickers  buurtwhatsapp  
      voor  op  het  welkomstbord.  
170328.08  Gemeente  Veere    informeren  over  ideeën  die  er  nu  al  leven  m.b.t.  het  dorpsplan  
      (i.v.m.  hoge  kosten  ervan)  is  gedaan.  
  
4.      Presentatie  werkgroep  jongeren  Meliskerke  
De  jongeren  Jelte  Poppe,  Sander  Koppejan  en  Gijs  Verhoeven  hebben  de  Werkgroep  jongeren  
Meliskerke  in  het  leven  geroepen.  De  werkgroep  wil  activiteiten  verzorgen  voor  jongeren  en  
tevens  eenzaamheid  van  ouderen  terugdringen  door  jongeren  te  motiveren  zich  voor  die  
ouderen  in  te  zetten.  Er  is  een  enquête  onder  de  jongeren  uitgedaan  om  hun  wensen  en  
behoeftes  op  het  gebied  van  activiteiten  te  peilen.  Gijs  is  penningmeester,  Jelte  is  secretaris  en  
Sander  is  voorzitter  van  de  werkgroep.  Voorafgaand  aan  de  presentatie  van  het  
conceptdorpsplan  op  de  bewonersbijeenkomst  op27-06-2017  zal  de  werkgroep  haar  
vorderingen  presenteren.  De  dorpsraad  is  bereid  hen  eenmalig  €  100,00  (start)geld  te  geven.  
De  werkgroep  legt  verantwoording  af  aan  de  dorpsraad  m.b.t.  uitgave  van  het  geld.  Een  andere  
manier  van  inkomen  zou  bijvoorbeeld  sponsoring  door  bedrijven  kunnen  zijn.  
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5.      Ingekomen  stukken  
a)   Ondernemersmanager  Veere,  19-04-2017,  uitnodiging  Veerse  haringparty  19  juni  2017.  

V.k.a.  
b)   VVD  Veere,  30-04-2017,  vanuit  de  fractie  april  2017.  V.k.a.  
c)   Oranjevereniging,  02-05-2017,  bijdrage  dorpsraad  Koningsdag  2017.  V.k.a.  
d)   Gemeente  Veere,  09-05-2017,  planning  ANWB-mast  rotonde.  Vanmiddag  geplaatst.  
e)   Ondernemersmanager  Veere,  diverse  data,  diverse  nieuwsbrieven.  V.k.a.  
f)   Gemeente  Veere,  10-05-2017,  informatie  over  presentatie-avond  leefbaarheidsbijdrage  op  

21  juni  2017.  De  heer  Matthijsse  en  mw.  Seijner  gaan  die  presentatie  verzorgen.  
g)   Biljartvereniging  Over  de  rooien,  16-05-2017,  aanvraag  €  205,00  uit  extra  budget  gemeente  

Veere.  Dit  extra  budget  heeft  de  gemeente  Veere  in  depot  en  is  bestemd  voor  “projecten  die  
een  relatie  hebben  met  de  leefbaarheid  en  veiligheid  en  een  extra  toevoeging  betekenen  
voor  de  woongemeenschap  in  Meliskerke”.  Deze  aanvraag  voldoet  wat  de  dorpsraad  betreft  
niet  of  maar  voor  een  zeer  klein  deel  aan  deze  bestemmingsomschrijving.  Aangezien  de  
dorpsraad  voor  dergelijke  aanvragen  nog  geen  richtlijnen  heeft  opgesteld  is  zij  bereid  een  
bedrag  van  €  100,00  te  geven,  mits  de  gemeente  hiermee  akkoord  gaat.  De  dorpsraad  zal  
op  korte  termijn  richtlijnen  opstellen.  Toekomstige  aanvragen  zullen  daaraan  moeten  
voldoen  en  tevens  akkoord  moeten  worden  bevonden  door  de  gemeente.  

h)   Gemeente  Veere,  16-05-2017,  kopie  bewonersbrief,  checklist  communicatie  en  plan  
werkzaamheden  Molenwerf  12  t/m  23  juni  a.s.  Hierover  is  vooraf  geen  overleg  met  
bewoners,  dorpsraad  of  ondernemers  geweest.  Dit  is  niet  volgens  afspraak.  De  heren  Rotte,  
als  voorzitter  van  de  ondernemersvereniging,  en  Gillissen  zullen  deze  week  nog  samen  een  
gesprek  met  de  gemeente  aangaan.  Dhr.  Rotte  zal  het  initiatief  hiervoor  nemen.  Daarnaast  
zal  de  secretaris  een  brief  sturen  aan  de  betreffende  afdeling  dat  de  gemeente  zich  niet  aan  
gemaakte  afspraken  gehouden  heeft  m.b.t.  communicatie  bij  (weg)werkzaamheden  binnen  
Meliskerke.  
  

6.      Uitgegane  stukken  
a)   Rabobank  Walcheren/Noord-Beveland,  30-03-2017,  bedankbrief  voor  ontvangen  bijdrage  

uit  Sociaal  Maatschappelijk  Fonds.  V.k.a.  
b)   College  B&W  gemeente  Veere,  3-4-2017,  bedankbrief  voor  ontvangen  

leefbaarheidsbijdrage  en  tussentijdse  rapportage  opstellen  dorpsplan  Meliskerke.  V.k.a.  
c)   Mailinglist  dorpsraad,  03-04-2017,  informatie  over  Hartveilig  Wonen  gemeente  Veere.  V.k.a.  
d)   Dhr.  P.  de  Visser  (beheerder  welkomstborden),  17-04-2017,  akkoord  vermelding  van  twee  

websites  op  een  welkomstbord.  V.k.a.  
  

7.      Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  Op  de  website  is  een  dorpsverhaal  van  de  

heer  R.  Francke  geplaats  en  een  verhaal  over  het  Zandwegje.  De  oude  foto’s  die  door  de  
Vrienden  van  de  Odulphuskerk  zijn  opgeduikeld,  krijgen  t.z.t.  ook  een  plaatsje  op  de  
website.  Een  student  van  de  HZ  is  via  de  website  bij  de  werkgroep  Lokale  Geschiedenis  
terechtgekomen.  De  werkgroep  zal  meewerken  aan  een  onderzoek  van  de  student.  

b.   Werkgroep  Rotonde.  Het  is  wenselijk  dat  de  gemeente  aan  inwoners  van  Meliskerke  uitlegt  
waarom  de  rotonde  is  zoals  hij  is.  Het  ontwerp  roept  namelijk  vragen  op  bij  veel  inwoners.  
Dhr.  Matthijsse  zal  de  gemeente  vragen  een  uitleg  te  schrijven,  zodat  wij  dat  op  de  website  
kunnen  publiceren.  

c.   Kunst  openbare  ruimte.  Het  filmpje  op  onze  website  van  de  kunstenares  die  bezig  is  kunst  
te  ontwerpen  voor  de  openbare  ruimte  wekt  de  suggestie  dat  het  kunst  voor  op  de  rotonde  
betreft.  Dit  is  niet  zo.  Op  verzoek  van  dhr.  Gillissen  zal  dhr.  I.  Matthijsse  dit  met  de  
kunstenares  opnemen.  

d.   Redactie  website.  Dhr.  Van  Sluijs  vertrekt  als  bestuurslid  maar  blijft  webmaster.  Daarnaast  
is  Joachim  Hofman  bereid  gevonden  om  hem  te  ondersteunen,  eerst  voor  een  jaar.  De  
ondernemersvereniging  heeft  gevraagd  om  m.b.t.  de  website  www.meliskerke.info  samen  te  
werken.  

e.   Speelvoorzieningen.  Dhr.  Gillissen  zal  dhr.  Van  Eijzeren  vragen  hoe  het  daarmee  staat.  
f.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.  Er  is  geflyerd  om  de  belangstelling  voor  een  jeu  de  

boelesbaan  in  kaart  te  brengen.  Daar  is  summier  op  gereageerd.  Het  idee  zal  nog  op  de  
soos,  bij  fietstochten  en  bij  de  ouderenreis  onder  de  aandacht  van  dorpsgenoten  worden  
gebracht.  Bij  geen  of  onvoldoende  belangstelling  kan  niet  anders  dan  worden  besloten  er  
niet  mee  door  te  gaan.  Het  welkomstcomité  verloopt  goed  m.m.v.  individuele  ondernemers.    
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Het  aantal  welkomstpakketten  neemt  toe.  Dhr.  Boone  vraagt  of  de  dorpsraad  de  kosten  voor  
die  ondernemers  op  zich  kan  nemen.  Deze  vraag  hoort  thuis  bij  de  Commissie  Welzijn  
Meliskerke,  als  organiserende  organisatie.  Wellicht  kan  het  een  toekomstig  onderwerp  van  
gesprek  zijn  tussen  de  ondernemersvereniging  en  de  dorpsraad.  

g.   Training  geweldloos  verzet  buurtwhatsappers.  Dhr.  Hofman,  aanjager  van  dit  idee,  heeft  
geen  initiatief  genomen  tot  gesprek  met  de  voorzitter.  Onderwerp  wordt  door  dorpsraad  
terzijde  gelegd.    

h.   Koningsdag  2017.  Geen  evaluatie  geweest.  De  dorpsraad  heeft  twee  jaar  een  activiteit  
geleverd,  met  als  doel  dat  dit  door  andere  organisaties  wordt  overgenomen.  Volgend  jaar  
zal  de  dorpsraad  geen  bijdrage  in  de  vorm  van  een  activiteit  leveren  aan  Koningsdag.  

  
8.  Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.    Concept-ontwerpbestemmingsplan  is  door  ontwikkelaar  
ingediend  bij  de  gemeente.  Dit  zou  moeten  leiden  tot  een  overeenkomst.  Daarna  wordt  dit  
tezamen  met  het  ontwerpplan  ter  besluitvorming  voorgelegd  aan  het  college  (begin  juni).  
Daarop  volgt  het  informeren  van  omwonenden,  die  zienswijzen  mogen  indienen.  In  welke  
vorm  de  gemeente  de  omringende  bewoners  wil  informeren  is  niet  bekend.  De  secretaris  zal  
de  gemeente  vragen  om,  mocht  er  sprake  zijn  van  een  bewoners-informatiebijeenkomst,  die  
bijeenkomst  niet  in  de  vakantieperiode  (juli/aug)  te  plannen,  maar  in  september.    

b.   Jeu  de  boulesbaan.  Al  bij  agendapunt  7f  besproken.  
  

9.  Voortgang  dorpsplan  Meliskerke  
Op  dit  moment  wordt  al  hetgeen  tijdens  de  discussiebijeenkomsten  besproken  is  beschreven  in  
een  conceptdorpsplan.  Op  27  juni  a.s.  zal  dit  conceptdorpsplan  tijdens  een  
bewonersbijeenkomst  gepresenteerd  worden.  De  inwoners  van  Meliskerke  kunnen  op  die  
avond  aangeven  aan  welke  onderwerpen  zij  prioriteit  geven  en/of  aanvullingen  geven.  Het  
conceptdorpsplan  zal  vanaf  15  juni  a.s.  op  de  website  www.meliskerke.info  staan.  
  
10.  Financiën  
-   Financieel  overzicht  eerste  kwartaal  2017.  Niet  van  Lumea  ontvangen.  
-   Afrekening  Koningsdag  2017.  Toegezegd  bedrag  €  300,00.  Werkelijk  uitgegeven  €  308,14.      

Akkoord  met  de  overschrijding  van  €  8,14.  
-   Opbrengst  clubkascampagne  Rabobank:  €  256,15.  
-   De  eerste  advertenties  die  nu  al  weer  een  jaar  op  de  website  hebben  gestaan,  zijn  

inmiddels  voor  het  komende  jaar  weer  gefactureerd.  
  
11.  Rondvraag    
a)   De  heer  Boone  wijst  op  de  plattegrond  in  de  Dorpsstraat,  bij  het  huis  van  dr.  Schinkelshoek.  

Hij  vindt  hem  lelijk  en  niet  duidelijk.  Waarom  staat  die  daar  eigenlijk  en  wiens  eigendom  is  
hij?  Mw.  Seijner  zal  in  het  archief  van  de  dorpsraad  nagaan  hoe  e.e.a.  in  elkaar  steekt.  

b)   De  heer  Van  Sluijs  informeert  naar  de  nog  steeds  aanwezige  stangen  in  o.a.  de  Torenstraat,  
waar  de  banners  van  Koningsdag  aan  gezeten  hebben.  Deze  blijven  staan  tot  na  de  
braderie,  omdat  daar  ook  weer  braderiebanners  aan  gehangen  zullen  worden.  

c)   Dhr.  C.  Hofman  is  op  persoonlijke  titel  bezig  om  op  18  oktober  2017  een  sponsor-
gymmiddag  te  organiseren  voor  kinderen  (6-11  jaar  oud)  van  Meliskerke  en  Biggekerke.  Het  
goede  doel  is:  Ronald  mc  Donaldhuis  in  Rotterdam.  Hij  gaat  de  gemeente  vragen  of  de  
gemeente  het  gebruik  van  de  gymzaal  in  Meliskerke  wil  sponsoren.  Verder  zullen  200  
kopieën  van  sponsor-invullijsten  gekopieerd  moeten  worden,  ook  daar  zoekt  hij  een  sponsor  
voor.  Mw.  Braat  zal  kijken  of  Stichting  Welzijn  Veere  deze  kopieerkosten  wil  schenken.  T.z.t.  
zal  deze  gymmiddag  ook  op  de  website  van  de  dorpsraad  worden  vermeld.    

  
12.  Afscheid  bestuurslid  J.  van  Sluijs          
De  heer  Van  Sluijs  neemt  afscheid  als  bestuurslid  wegens  studieverplichtingen.  De  voorzitter  
dankt  hem  voor  al  het  werk  dat  hij  voor  de  dorpsraad  heeft  gedaan  en  geeft  hem  een  attentie.    
  
13.  Sluiting  
De  voorzitter  dankt  allen  voor  hun  aanwezigheid  en  inbreng  en  sluit  de  vergadering.  
  
Met  vriendelijke  groet,  
M.  Seijner,  secretaris  
12-06-2017     


