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Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  28  maart  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:  mw.  N.  Bommeljé,  mw.  S.  Griep,  dhr.  A.  van  der  Heijde,  mw.  H.  van  
Hertum,  dhr.  R.  Hofman,  dhr.  A.  Joosse,  dhr.  J.  Meijers,  dhr.  J.  Melse  (vanaf  
agendapunt  6c),  dhr.  J.  Minderhoud,  mw.  H.  Oosterhuis,  dhr.  P.  de  Visser,    
dhr.  M.  Wouters.  
M.k.a.:  mw.  E.  Braat  
  
  
1.      Opening  
  
2.      Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
a.   Molenbiotoop  (bijlage).  De  molenaar  van  Meliskerke  heeft  windrecht;;  in  een  bepaald  gebied  

mag  niet  gebouwd  worden.  
b.   Excursie  bouwbedrijf  Meliskerke.  Dhr.  Hofman  neemt  contact  op.  
c.   Verzoek  Jeu  de  boulesbaan.  Dhr.  De  Visser  wil  zich  hiervoor  inspannen  en  heeft  hierover  

gesproken  met  de  Commissie  Welzijn.  Reactie  was  positief.  Ook  de  dorpsraad  is  positief.  
Dhr.  De  Visser  gaat  er  mee  verder.  Mw.  Esther  Braat  van  Stichting  Welzijn  wordt  op  de  
hoogte  gesteld  door  mw.  Seijner.  

d.   Evaluatie  aanpak  kleine  ergernissen.  Evaluatierapport  volgt.  Van  de  uren  die  door  de  
gemeente  begroot  waren  is  50%  daadwerkelijk  beschikbaar  gesteld.    

e.   De  heer  Minderhoud  zal  nog  eens  contact  opnemen  met  Stichting  Arduin  over  het  
parkeerprobleem  in  de  Sivertstraat.  
  

3.      Notities  17-01-2017  en  actiepuntenlijst  
Punt  6g:  Dhr.  V.  Matthijsse  is  de  nieuwe  secretaris.    
  
Actielijst:  
170117.01:  Overleg  de  heren  Gillissen  en  Hofman  over  haalbaarheid  training  geweldloos  verzet  
voor  buurtwhatsappers  heeft  nog  niet  plaatsgehad.  
170117.02:  Dhr.  Van  Sluijs  en  mw.  Seijner  zijn  naar  overleg  Koningsdag  geweest.  
170117.03:  Overleg  met  beheerder  welkomstborden  heeft  plaatsgehad.  Er  wordt  ingestemd  met  
vermelding  van  twee  websites  op  één  bordje.  Mw.  Seijner  zal  dit  naar  de  beheerder  
communiceren.    
  
4.      Ingekomen  stukken  
a)   Gemeente  Veere,  18-01-2017,  uitnodiging  opening  zelfregiecentrum  gem.  Veere.  V.k.a.  
b)   Fractie  VVD,  18-01-2017,  extra  nieuws  uit  de  fractie  –januari,  februari  en  maart  2017.  V.k.a.  
c)   Gemeente  Veere,  27-01-2017,  evaluatie  jaarwisseling  2016/2017  (bijlage).  V.k.a.  
d)   Gemeente  Veere,  30-01-2017,  (kopie  brief)  evenementenborden  en  stickers.  V.k.a.  
e)   Werkgroep  rotonde,  13-02-2016,  tekening  +  toelichting  inrichting  nieuwe  rotonde  (bijlagen).    
f)   Gemeente  Veere,  17-02-2017,  toezegging  leefbaarheidsbijdrage  opstellen  dorpsplan  

(bijlage).  N.B.  de  gemeente  stelt  daar  een  presentatie  van  het  project  waarvoor  deze  
subsidie  verkregen  werd  als  bijzondere  verplichting  tegenover  (voorlopig  gepland  op  27  juni  
a.s.).  Hier  gaan  we  gehoor  aan  geven.  

g)   Gemeente  Veere,  24-02-2017,  planning  behandeling  concept  GVVP  binnen  de  gemeente.  
V.k.a.  

h)   Stadsraad  Veere,  03-03-2017,  uitnodiging  ledenvergadering  op  13-03-2017.  V.k.a.  
i)   Stadsraad  Veere,  03-03-2017,  Stadsheraut  Veere  maart  2017.  V.k.a.  
j)   Hartveilig  wonen,  10-3-2017,  agenda  overleg  werkgroep  Hartveilig  Wonen  Veere  op  27  

maart  2017.  Voorstel:  mw.  Seijner  benoemen  in  werkgroep  Hartveilig  Wonen.  Akkoord.  
k)   Dorpsraad  Koudekerke,  01-03-2017,  uitnodiging  jaarvergadering  op  14-03-2017.  V.k.a.  
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l)   Team  Grote  Clubactie,  maart  2017,  informatie  over  start  Grote  Clubactie  16-09-2017.  V.k.a.  
m)   Slagerij  Wisse,  uitnodiging  opening  vernieuwde  slagerij  op  29-03-2017.  V.k.a.  
n)   Bevestiging  subsidie  Sociaal  Maatschappelijk  Fonds  van  Rabobank  Walcheren/Noord-

Beveland  van  €  3.500,00.  De  Rabobank  stelt  het  op  prijs  als  de  dorpsraad:  
-   het  logo  (woord-  en  beeldmerk)  van  de  Rabobank  opneemt  in  zijn  publicitaire  uitingen  

en/of  website;;    
-   bij  eventueel  benaderen  van  de  pers  vermeldt  dat  het  initiatief  ‘mede  mogelijk  is  

gemaakt  door  een  bijdrage  van  de  Rabobank’;;    
-   akkoord  zou  gaan  met  de  communicatie  vanuit  de  Rabobank  over  dit  project;;  
-   de  Rabobank  Walcheren/Noord-Beveland  voorziet  van  (geschikt)  beeldmateriaal.  
Hier  zullen  we  gehoor  aan  geven.  

o)   Gemeente  Veere,  21-03-2017,  Gemeentelijk  verkeer-  en  vervoerplan  (GVVP)  akkoord  
bevonden  door  college.  Raadscommissie  MO  behandelt  4  april  a.s.  het  GVVP.  Uitgegaan  
wordt  van  behandeling  in  de  gemeenteraad  van  20  april  a.s.  V.k.a.  

p)   Gemeente  Veere,  23-03-2017,  toetsing  Dorpsstraat  en  Torenstraat.  In  Dorpsstraat  wordt  te  
vlot  gereden  maar  vanwege  de  inrichting  van  de  rijbaan  geeft  dit  geen  problemen.  Geen  
prioriteit  op  basis  van  gestelde  kaders.  Aanpak:  2020.  V.k.a.  

q)   Stadsraad  Domburg,  26-3-2017,  uitnodiging  stadsraadsvergadering  op  30-03-2017.  V.k.a.  
  

5.      Uitgegane  stukken  
a)   Sponsoren  nieuwjaarsbijeenkomst  Meliskerke  2017,  18-01-2017,  dank  voor  bijdrage.  V.k.a.  
b)   Gemeente  Veere,  02-03-2017,  tekening  +  toelichting  plan  inrichting  nieuwe  rotonde  ter  

goedkeuring.  V.k.a.  
  

6.      Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  Binnenkort  komen  nieuwe  artikelen  op  de  

website,  onder  andere  over  de  Cornelis  Jaspersesstraat,  en  een  stuk  van  de  vrienden  van  
de  Odulphuskerk.  Binnenkort  wordt  gestart  met  een  reeks  artikelen  over  Meliskerkenaren  in  
het  buitenland.  

b.   Werkgroep  Rotonde.  Met  de  invulling  van  de  rotonde  kan  pas  worden  gestart  als  de  ANWB  
de  borden  voor  bewegwijzering  heeft  geplaatst.  Opgemerkt  wordt  dat  in  de  Dorpsstraat  nog  
altijd  schuin  wordt  overgestoken,  i.p.v.  helemaal  door  te  fietsen  tot  de  kruising  van  de  
fietspaden.  Dit  is  hardnekkig  en  door  geen  enkele  rijbaaninrichting  tegen  te  houden.    

c.   Kunst  openbare  ruimte.  Kunstenares  heeft  gesprekken  met  bewoners  gehad  en  zal  dat  
binnenkort  ook  met  de  2  kerkbesturen  hebben.  Daarna  zal  ze  een  ontwerp  maken  en  
presenteren.  Op  de  website  van  de  dorpsraad  wordt  een  filmpje  over  haar  geplaatst.    

d.   Redactie  website.  Site  wordt  steeds  beter  bezocht.    
e.   Speelvoorzieningen.  Weinig  voortgang.  
f.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.  Komt  op  18-04-2017  weer  bijeen.  
g.   Kick-off  Hartveilig  Wonen  gemeente  Veere.  Doel:  personen  die  met  AED  kunnen  

reanimeren  motiveren  zich  aan  te  melden  bij  het  alarmeringssysteem  Hartveilig  Wonen,  het  
promoten  van  de  mogelijkheid  om  gratis  een  reanimatiecursus  te  volgen  én  alle  aanwezige  
AED’s  binnen  de  gemeente  in  kaart  brengen.  In  Mariekerke  is  nog  geen  AED  aanwezig.  
Mw.  Seijner  zal  daar  een  balletje  opgooien  bij  de  ondernemers.  Er  zal  ook  een  mail  uit  
worden  gedaan  aan  alle  personen  op  de  mailinglist  met  informatie  over  Hartveilig  Wonen  in  
de  gemeente  Veere.  

h.   Overleg  Koningsdag  2017.    
Bijdrage  dorpsraad  bestaat  uit  het  verzorgen  van  een  kleurplatenwedstrijd.  Kleurplaten  zijn  
verspreid.  Inleverbus  staat  bij  de  bakker.  Afspraak:  uitreiking  prijzen  op  Koningsdag  om  
16.30  uur.  En  er  gaat  een  bedrag  van  €  100,00  naar  de  Oranjevereniging  als  bijdrage  aan  
overheadkosten.  

i.   Training  geweldloos  verzet  buurtwhatsappers.  Overleg  tussen  de  heren  Gillissen  en  Hofman  
is  nog  niet  tot  stand  gekomen.  
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7.    Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.  Gemeente  is  op  dit  moment  nog  in  afwachting  van  een  
concept-ontwerpbestemmingsplan  die  door  de  ontwikkelaar  moet  worden  ingediend.  Uiterlijk  
eind  april  moet  deze  bij  de  gemeente  binnen  zijn  om  in  behandeling  kunnen  worden  
genomen.  Dit  leidt  uiteindelijk  tot  een  overeenkomst.  Daarna  wordt  dit  tezamen  met  het  
ontwerpplan  ter  besluitvorming  voorgelegd  aan  het  college  (begin  juni).  Daarna  het  
informeren  van  omwonenden,  die  zienswijzen  mogen  indienen.  Waarschijnlijk  kan  e.e.a.  in  
december  2017  worden  afgesloten.  

b.  Welkomstbord  Meliskerke.    
   Stickers  buurtwhatsapp;;  eerder  werd  door  de  gemeente  toegezegd  dat  er  een  sticker  zou  
komen  van  buurtwhatsapp  voor  op  de  welkomstborden.  Dhr.  Van  der  Heijde  zal  dit  bij  de  
heer  Viergever  navragen.    
  

8.        Dorpsplan  Meliskerke  
De  stuurgroep  is  samen  met  dhr.  Brakman  drukdoende.  Planning  plan  gereed:  uiterlijk  1  juli  
2017.  De  heer  Melse  raadt  aan  om  al  op  voorhand  de  gemeente  te  informeren  over  de  ideeën  
die  er  nu  al  zijn  en  dat  daarmee  weleens  hoge  kosten  gemoeid  zouden  kunnen  zijn.  De  
secretaris  zal  de  gemeente  hierover  een  brief  sturen.    
  
9.      Financiën  
•   Ondersteuning  financiële  werkzaamheden  door  Lutea.  
•   Toezegging  subsidie  leefbaarheidsbijdrage  van  gemeente  Veere  ontvangen.  
•   Toezegging  subsidie  Sociaal  Maatschappelijk  Fonds  Rabobank  Walcheren/Noord-Beveland  

ontvangen.  
•   Rabobank  Clubkascampagne.  Ook  dit  jaar  doet  de  dorpsraad  daaraan  mee.    

  
10.  Rondvraag  
Dhr.  Van  Sluijs  geeft  aan  i.v.m.  studie  te  willen  stoppen  met  de  dorpsraad  (en  met  het  beheren  
van  de  website).  Hij  blijft  aan  tot  de  volgende  vergadering  (23  mei  a.s.).  
  
11.  Sluiting  
De  voorzitter  dankt  alle  aanwezigen  voor  hun  aanwezigheid  en  inbreng  en  sluit  de  vergadering.  
  
Met  vriendelijke  groet,  
M.  Seijner,  secretaris  


