Notities van de vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Meliskerke
Datum: 27 januari 2015

Aanwezig: Jan van Eijzeren, Colin Hofman (penningmeester), Peter Gillissen (voorzitter),
Jaap Matthijsse, Margriet Seijner (aantr. secretaris), Joram van Sluijs (aftr. secretaris).

1. Opening
We verbruiken veel cartridges. Colin zal in de volgende vergadering een voorstel doen met
betrekking tot een eenmalige vergoeding per persoon.
2. Benoeming secretaris
A. Benoeming
Aanwezigen gaan akkoord gaan met de benoeming van Margriet Seijner tot secretaris.
Joram en Margriet maken een afspraak voor de overdracht. Niet vergeten: overschrijving in
KvK register (actie Joram/Margriet). I.v.m. bestuurswijziging moet een nieuw uittreksel KvK
worden opgestuurd naar de Rabobank (actie Margriet).
3. Mededelingen en aanvullende agenda
A. aangepast rooster van aftreden. V.k.a.
B. Begraafplaatsenbeleid
Hedenavond vergadert de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente
Veere over de vaststelling ontwikkel en beheersvisie begraafplaatsen gemeente Veere 20142018. Joram heeft zitting in de werkgroep (tezamen met de heren Riemens en Wisse). De
stukken zijn te downloaden. Joram zal de andere werkgroepsleden informeren en tevens
zorgen dat de werkgroep voortaan goed wordt geïnformeerd.
C. Aanvullende agenda: Planning onderhoud straten naar aanleiding van de herbestrating
van de Cornelis Jaspersestraat. Komen we op terug bij het agendapunt 09
coalitieprogrammma.
4. Notities van de vergadering op 4 november 2014 en besluitenlijst 2014
N.a.v. punt 06B: Het e-mailadres veere@buurtzorgnederland.nl zal aan de mailinglist worden
toegevoegd (actie Margriet).
Afspraak: altijd als er openbare vergaderingen van de dorpsraad zijn zal een c.c. van de
agenda en stukken worden gestuurd aan alle organisaties, de pers en particuliere personen
(die laatsten in BCC) die op verzendlijst staan.
N.a.v. punt 09: De Commissie Welzijn Meliskerke heeft zich alsnog bij de projectgroep
dorpsplan Meliskerke aangesloten in de persoon van Adrie van Sluys.
Besluitenlijst wordt bijgewerkt.
Naar aanleiding van de besluitenlijst:
140902.12, stalling auto’s op braakliggend terrein:
Dit is storend voor het aanzicht van Meliskerke. Peter zal de eigenaar van het terrein
(nogmaals) met nadruk vragen te zoeken naar een oplossing.
140902.12, prijs ring- en/of sjezenrijden. Eerst begroting 2015 bekijken.
5. Ingekomen stukken
a. Speeltuinvereniging Meliskerke, brief d.d. 18-11-2014.
Inzake bijdrage van € 240,-- in de kosten van plaatsing dixie toilet in 2014.
Colin zal dit bedrag overmaken. Of we dit jaar weer zullen bijdragen aan deze voorziening
komt later bij agendapunt 11b aan de orde.
b. Stichting Welzijn Veere, informatiebrief november 2014

Inzake ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk en ondersteuning van
werkzaamheden. V.k.a.
c. Gemeente Veere, brief d.d. 2-12-2014.
Betreft akkoord doorschuiven restant bedrag 2014 van € 1048,50 naar 2015 voor het
opstellen van een dorpsplan. V.k.a.
d. Kamer van Koophandel, brief 4-12-2014.
Inzake akkoord inschrijving bestuursleden J. Matthijsse en M. Seijner. V.k.a.
e. Manteling, nieuwsbrief december 2014. V.k.a.
6. Uitgaande stukken
Geen.
7. Verslaggeving
a. Gesprek Waterschap Scheldestromen op 24 november 2014 over onderhoud wegen.
Jaap en Peter hebben een gesprek gehad met Johnny de Rijke van het Waterschap
over prioritering van op te knappen binnenwegen. Ons prioriteitenlijstje is dezelfde als
die van het Waterschap. Het ontbreekt aan budget. Opknappen Rapenburgweg is reeds
gestart. Toezegging gedaan: mocht er nog geld over zijn, dan zal de Meliskerkseweg tot
aan de begraafplaats dit voorjaar ook nog worden opgeknapt.
Betonwegen gebeurt niets mee. Asfaltwegen hebben de prioriteit.
In juni 2015 zal Jaap contact opnemen met het Waterschap om te vragen wanneer de
planning voor op te knappen binnenwegen wordt gemaakt. Vinger aan de pols.
b.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Veere op 5 januari 2015
Jan en Peter zijn geweest. Peter heeft met de heer C. Rotte van de OVM gesproken
over het idee om in Meliskerke iets van een oudejaars- of nieuwjaarsbijeenkomst te
organiseren voor inwoners om de saamhorigheid te versterken. Bijvoorbeeld in
samenwerking met de ondernemingsvereniging. Is het een goed idee om op kernniveau
iets te doen?
Agenda volgende vergadering.

c.

Vergadering Projectgroep dorpsplan Meliskerke, d.d. 19-01-2015.
In de projectgroep is een werkgroep ingesteld die zal bekijken in welke vorm een
informatiebijeenkomst kan worden georganiseerd. Indien haalbaar in maart 2015, indien
niet, dan in september 2015.

8. Stand van zaken met betrekking tot:
a. Wapen/vlag Meliskerke
Jaap heeft geïnformeerd bij oude Meliskerkenaars. Conclusie is dat van Meliskerke
nooit een vlag of wapen heeft bestaan. Besloten wordt niet verder met dit onderwerp
te gaan.
b. Website Meliskerke
Nieuwe website: Offertes zijn doorgestuurd naar de OVM. Zij kiezen voor de
goedkoopste optie, wij voor een andere. Idee: als de ondernemers niet meer
participeren in een nieuwe website van Meliskerke, dan is het geen zakelijke website
meer. Dan kunnen we mogelijk inschuiven in de website van Stichting Welzijn Veere.
Even navragen bij de directeur Marco Kooijman van Stichting Welzijn Veere wat de
mogelijkheden zijn. Daarna terugkoppelen naar de OVM. De werkgroep website zal
beschrijven hoe ze dit willen aanpakken. Wie doet het beheer, wie doet de redactie
etc. Actie Jan/Joram/Margriet.
De bestaande website moet voorzien worden van content. Joram zal hiervoor zorgen.
c. Voortbestaan consultatiebureau Meliskerke.
Nog geen nadere informatie. Peter wacht het antwoord van GGD af.
d. Plan Bergstraat vm Ichtuskerk.

Plan ligt binnenkort openbaar ter inzage Dan kan eventueel bezwaar worden
gemaakt. Het plan ziet er beter uit. Wij gaan er vooralsnog niet op reageren. Als er
individuele omwoners zijn die parkeerproblemen voorzien, dan dienen zij daar zelf
actie op te ondernemen richting de gemeente.
e. Plan Pauwhoekstraat vm Zeester.
CPOZ heeft op ruim 100 adressen een brief/formulier in de bus gedaan met de vraag
of er onder ouderen die met behulp van (reformatorische) thuiszorg/mantelzorg op
Meliskerke willen blijven wonen, interesse is in een project voor woningen voor
ouderen. Jaap zal regelmatig contact onderhouden met de contactpersoon van
CPOZ. Ook als hij als buurtbewoner info hieromtrent krijgt dan meldt hij dat in de
bestuursvergaderingen.
f. Plaatsing en beheer dispenser zakjes hondenpoep.
Deze staat er nog niet. Joram heeft Piet van der Meulen bereid gevonden deze
dispenser te beheren.
9. Coalitieprogramma 2014 – 2018
Door een klein comité is het coalitieprogramma van de gemeente besproken. De reacties zijn
in de tekst opgenomen in het rood.
De link naar de structuurvisie is:
(http://www.veere.nl/bestuur/beleidsnotas_47661/item/structuurvisie-veere2025_76738.html) en zal ook worden gemaild aan de leden van de projectgroep dorpsplan
Meliskerke (actie Margriet). Het coalitieprogramma zal in verkorte versie worden gestuurd
naar de projectgroepleden. Peter kort in.
De volgende onderwerpen zullen op de agenda van de projectgroep gezet worden
(Peter/Margriet):
 Inkomen en participatie, mogelijkheden nagaan voor inzet niet-actieven voor sociaal
maatschappelijke activiteiten.
 Recreatie en toerisme: De recreatieondernemers in Meliskerke vragen om hierover van
gedachten te wisselen.
Peter zal nagaan wanneer de nieuwe aanpak van werken door het benoemen van een
kerngebonden beleidsambtenaar in werking treedt.
10. Planning data openbare bestuursvergaderingen en openbare bijeenkomsten
- dinsdag 10 maart:
bestuur
- dinsdag 24 maart:
openbare bijeenkomst
- dinsdag 26 mei:
bestuur
- dinsdag 15 september: bestuur
- dinsdag 3 november:
bestuur
- dinsdag 17 november:
openbare bijeenkomst
Allen gaan akkoord met voornoemde data.
Thema-avond eerstvolgende openbare bijeenkomst op 24 maart 2015: Geschiedenis van
Meliskerke en Mariekerke. Jaap/Jan gaan proberen (jonge) mensen te charteren om zo’n
avond te verzorgen. Mogelijk kan voor en tijdens de bijeenkomst worden gepolst of er
belangstellenden zijn om de geschiedschrijvingen van de heer Davidse over
Meliskerke/Mariekerke voort te zetten.
11. Financiën
a. Concept-jaarrekening 2014.
Jaarrekening nog niet helemaal klaar, Peter/Colin zullen hem samen in orde maken.
Op deze wijze is het inzichtelijk waar we ons geld aan uitgeven. De jaarrekening is
tevens onze verantwoording aan de gemeente.
Allen zijn akkoord met de jaarrekening. Penningmeester wordt decharge verleend.

b. Concept-begroting 2015.
De basis voor de begroting is de jaarrekening. De gemeente is gevraagd het restant
2014 van € 1048,85 te reserveren voor het opstellen van het dorpsplan. Werkelijk
blijkt het restant nu € 1387,05 te zijn.
Besluit: we vragen de gemeente om toch € 1387,05 over te hevelen naar 2015
(Colin/Peter).
We besluiten dat we de reguliere bedragen vermeld onder 06 op de begroting daar
waar wenselijk afbouwen en geleidelijk overgaan tot stimuleringsgelden.
Dat heeft de volgende consequenties:
Plantenbakken. Colin neemt contact op met de heer Rotte. Bakken zijn van de
dorpsraad maar afgeschreven.
Onderhoud AED: Colin zoekt uit hoe het onderhoud van de AED in andere kernen
geregeld wordt.
Kerstboom: dit moet t.z.t. met de heer Rotte besproken worden, De gedachte is dat
deze post wordt overgenomen door een of meer ondernemers (bijvoorbeeld door
bloemenwinkel of kerstboomhandelaar). (Colin)
De dixie in de speeltuin: Colin/Peter gaan dit met de speeltuinvereniging bespreken.
Resultaat is dat € 859,-- kan worden ingevuld bij punt 05 en er kan nog geld
vrijkomen via punt 06 van dorpsbegroting. Gemeente stelt bovendien € 1.000,-beschikbaar voor de totstandkoming van een dorpsplan. De dorpsraad heeft zelf
middelen en nog geld over van vorig jaar.
12. Rondvraag
- Tussen het fietspad en de Kaasboerweg worden in het kader van sociale veiligheid
de struiken gerooid.
- Het verwaarloosde huis naast de slijterij is verkocht. Hopelijk wordt het opgeknapt.
- Hoe is de ontvangst van internet en telefonie op mobiele telefoons in en om huis?
Colin: slecht. Peter slecht. Joram (binnen) slecht. Margriet beiden slecht binnen èn
buiten.
13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.

Meliskerke, 1 februari 2015
Margriet Seijner,
secretaris

