Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  16  januari  2018  
  
  
Aanwezig  van  bestuur:  dhr.  J.  van  Eijzeren,  dhr.  P.  Gillissen  (voorzitter),  dhr.  C.  Hofman  
(penningmeester),  dhr.  J.  Matthijsse,  mw.  M.  Seijner  (secretaris),  dhr.  S.  de  Visser.  
Verder  aanwezig:  Mw.  M.  Bierens,  dhr.  R.  Hofman,  Mw.  I.  Riemens,  dhr.  B.  Vermeer.  
M.k.a.:  mw.  E.  Braat,  dhr.  A.  van  der  Heijde,  mw.  H.  van  Hertum,  dhr.  J.  Melse,    
dhr.  P.  Wisse.  
  
1.   Opening  
              De  voorzitter  opent  de  vergadering  en  heet  alle  aanwezigen  welkom.  
    
2.        Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
Op  de  site  van  de  gemeente  staat  vermeld  dat  de  veiligheid  van  de  verkeerssituatie  rond                                  
de  Boazschool  al  zou  zijn  bekeken.  Daarover  is  bij  de  dorpsraad  niets  bekend.  De  
voorzitter  zal  navraag  doen.  
  
De  presentaties  tijdens  de  laatste  themabijeenkomst  werden  positief  ontvangen.  
Misschien  was  het  onderwerp  duurzaamheid  een  lastige  voor  veel  toehoorders.    
    
Opkomst  nieuwjaarsbijeenkomst:  64  personen.  Dinsdagavond  is  catechisatie-avond.  Er  
zou  meer  jeugd  aanwezig  kunnen  zijn  als  we  het  op  een  andere  avond  zouden  plannen.  
Misschien  volgend  jaar  wel  aankondigen  welke  vereniging  zich  zal  presenteren.  
  
De  heer  Hofman  merkt  op  dat  Hartveilig  Wonen  een  mail  heeft  gestuurd  naar  de  bij  hen  
bekend  staande  beheerder  (M.  Hofman  jr.)  van  de  AED  aan  de  Torenstraat.  De  
houdbaarheid  elektroden  en  batterijen  zouden  verlopen  zijn  en  als  die  niet  vervangen  
worden,  dan  wordt  deze  AED  uit  het  Hartveilig  Wonen  meldsysteem  verwijderd,  als  
zijnde  niet  betrouwbare  AED.  Bij  controle  van  de  AED  heeft  de  heer  Hofman  
geconstateerd  dat  de  buitenkast  met  moeite  open  te  krijgen  was.  De  AED  zelf  doet  het  
nog  prima,  hoewel  er  wel  een  knopje  afgebroken  was  om  de  AED  te  kunnen  openen.  
Maar  dit  is  niet  erg.  We  hebben  een  onderhoudscontract  met  Medisol,  maar  wat  wordt  
daarvoor  gedaan?  Mw.  Seijner  zal  e.e.a.  navragen.  Ook  zal  zij  nakijken  of  de  
houdbaarheid  van  elektroden  en  batterijen  inderdaad  verlopen  is,  want  de  gedane  
constatering  lijkt  niet  juist.  
1  oktober  2018  is  de  AED  10  jaar  oud  en  afgeschreven,  er  zal  dan  een  nieuwe  moeten  
komen.  De  penningmeester  moet  hiermee  alvast  rekening  houden.  M.b.t.  de  buitenkast  
zal  mw.  Seijner  bij  de  gemeente  navragen  of  wij  ook  in  aanmerking  komen  voor  de  
ophanden  zijnde  regeling  van  de  gemeente  Veere  waarmee  zij  buitenkasten  voor  AED’s  
binnen  de  gemeente  vergoedt.  
  
3.      Vaststelling  notities  07-11-2017  en  actiepuntenlijst  
  
  
Notities  akkoord.  
  
  
171107.01:  Bordje  vanaf  Pauwhoekstraat  richting  speeltuin.  Nog  niet  gebeurd.  
  
171107.02:  Vindbaarheid  speeltuin  op  Google.  Nog  niet  gebeurd.    
171107.03:  Vragen  aan  gemeente  het  initiatief  te  nemen  in  oplossen  problematiek  
parkeerterrein  Rapenburg.  Is  gebeurd.  
171107.04:  Reminder  inventarisatie  mobiele  telefonie  in  Meliskerke  versturen.  Is  
gebeurd.  
171107.05:  Matig  internet:  ontwikkelingen  navragen  bij  ondernemersmanager  Veere.  Is  
gebeurd.  
171107.06:  Informeren  welke  planten  gezet  worden  in  project  “omvormen  groen”  van  de  
gemeente  Veere  is  nog  niet  gebeurd.  
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171107.07:  Brief  gemeente  inzake  regelgeving  bij  jaarwisseling  doorsturen  naar  mensen  
op  de  mailinglist  is  gebeurd.  
171107.08:  Belangstelling  polsen  bij  Meliskerkse  agrariërs  voor  de  Dag  van  de  
landbouw  is  gebeurd.  
171107.09:  Gesprek  uitwerking  dorpsplan  met  gemeente  Veere  is  geweest.  
171107.10:  Richtlijnen/criteria  voor  aanvragen  uit  extra  budget  opsturen  naar  alle  
organisaties  en  verenigingen  in  Meliskerke  is  gebeurd.  
171107.11:  Ondernemersvereniging  laten  weten  dat  de  dorpsraad  geen  beroep  meer  zal  
doen  op  de  door  haar  toegezegde  €  400,00  voor  opstellen  dorpsplan  is  gebeurd.  
171107.12:  Bij  de  gemeente  navragen  of  er  nog  een  aanvraag  uit  extra  budget  2017  
gedaan  kan  worden  ná  1  augustus  2017  is  gebeurd.  
171107.13:  Aanvragen  leefbaarheidsbijdrage  voor  AED  in  Mariekerke  is  gebeurd.  
171107.14:  Terugkoppelen  aan  huiseigenaren  dat  zij  verlichting  in  brandgangen  zelf  
moeten  regelen  is  gedaan.  
171107.15:  Vragen  gemeente  om  voortaan  de  rapportages  van  kwaliteitsinspecties  in  
Meliskerke  aan  ons  op  te  sturen  is  gebeurd.  

  
4.      Ingekomen  stukken  
a)   16-11-2017,  VVD,  vanuit  de  fractie  november  2017.  V.k.a.  
b)   20-11-2017,  VVD,  verkiezingsprogramma  2018.  V.k.a.  
c)   28-11  Stadsraad  Veere,  stadsheraut  november,  toekomstvisie  en  uitnodiging  
openbare  vergadering.  V.k.a.  
d)   29-11-2017,  Ondernemersmanager  Veere,  werkzaamheden  Wagenaarstraat  Veere.  
V.k.a.  
e)   30-11-2017,  nieuws  van  de  ondernemersmanager  Veere.  V.k.a.  
f)   04-12-2017,  gemeente  Veere,  Resultaten  kwaliteitsinspectie  eerste  en  tweede  ronde  
2017.  Een  aantal  verschillen  binnen  een  tijdsbestek  van  twee  maanden  valt  op.  Dhr.  
Gillissen  zal  de  resultaten  bestuderen  en  verder  navraag  doen.  
g)   08-12-2017,  duurzaam  Veere,  uitnodiging  uitreiking  groene  innovatieprijs.  V.k.a.  
h)   15-12-2017,  gemeente  Veere,  verlening  leefbaarheidsbijdrage  voor  AED  Mariekerke.  
V.k.a.  
i)   18-12-2017,  gemeente  Veere,  uitnodiging  nieuwjaarsreceptie  2018.  V.k.a.  
j)   23-12-2017,  werkgroep  AED  Mariekerke,  uitnodiging  onthulling  AED  Mariekerke.  
V.k.a.  
k)   15-01-2018,  gemeente  Veere,  informatiebijeenkomst  pilots  afvalinzameling  op  30-01-
2018.  Mw.  Seijner  gaat  er  heen,  dhr.  De  Visser  ook,  als  hij  kan.  
l)   03-01-2018,  dorpsraad  Koudekerke,  vooraankondiging  verkiezingsavond  op  13-03-
2018  in  Koudekerke.  V.k.a  
  
5.      Uitgegane  stukken  
  
19-12-2017,  huis-aan-huis,  uitnodiging  nieuwjaarsbijeenkomst  Meliskerke  2018.  V.k.a.  
19-12-2017,  de  heer  R.J.  van  der  Zwaag,  felicitatie  i.v.m.  herbenoeming  functie  
burgemeester.  V.k.a.  
  
21-12-2017,  maatschap  Treur,  felicitatie  i.v.m.  winnen  Groene  Innovatieprijs  2017.  V.k.a.  
27-11-2017,  Meliskerkse  verenigingen  en  organisaties,  mogelijkheid  tot  aanvragen  uit  
extra  budget  dorpsraad.  V.k.a.  
15-12-2017,  Gemeente  Veere,  rapport  gemeentelijk  verkeers-  en  vervoersplan  
gemeente  Veere.  V.k.a.  
  
6.      Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  Er  zijn  weer  verschillende  verhalen  
geplaatst  op  de  website.  De  redactie  zoekt  foto’s  van  Meliskerke(naren)  uit  de  jaren  ‘60.  
b.   Kunst  openbare  ruimte.  Er  is  een  nieuwe  werkgroep  geformeerd  aangezien  nu  blijkt  dat  
e.e.a.  toch  eerst  bij  de  kunstadviescommissie  van  de  gemeente  Veere  moet  worden  
voorgelegd.  Dit  was  eerder  niet  aangegeven.  
c.   Website  www.meliskerke.info  
•   Gesprek  met  Elloro  over  SSL-certificaat.  Dit  is  nog  niet  gebeurd.    

2

d.  
e.  

f.  
7.  
a.  
b.  

c.  
d.  
e.  

•   Reacties  op  oproep  redactieleden  tot  nu  toe.  Eén  kandidaat  heeft  zich  aangemeld.  
Binnenkort  heeft  een  gesprek  plaats  tussen  deze  kandidaat,  dhr.  Gillissen  en  de  
webmaster  om  afspraken  te  maken.  
Commissie  Welzijn  Meliskerke.  Op  12-12-2017  is  afgesproken  dat  mevrouw  Braat  van  
Stichting  Welzijn  Veere  zal  nagaan  in  hoeverre  er  mogelijkheden  zijn  om  activiteiten  voor  
kinderen  in  Meliskerke  te  organiseren.  
Overleg  gemeente  en  gebruikers  parkeerterrein  Rapenburgweg.  Er  heeft  een  overleg  
plaatsgehad  tussen  betrokkenen  (de  schietvereniging,  smederij  Matthijsse,  garage  
Francke  twee  vertegenwoordigers  van  de  dorpsraad  en  twee  personen  van  de  gemeente  
Veere).  Voor  een  volgende  bijeenkomst  zullen  ook  de  ondernemersvereniging,  overige  
belanghebbenden  en  bedrijven  worden  uitgenodigd.  
Overleg  met  de  bovenschoolse  directeur  van  de  Boazschool,  dhr.  P.  Kieviet  heeft  nog  
niet  plaatsgehad.  
  
Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
Plan  Pauwhoekstraat/vm  Zeester.  Gemeente  onderzoekt  op  dit  moment  het  voorstel  van  
omwonenden  het  plan  te  kantelen,  zodat  de  speelvoorziening  aan  de  andere  kant  van  
het  geheel  komt.  
Sportkooi.  Er  is  nog  steeds  een  tekort  van  €  3.409,00  in  de  begroting.  Mogelijk  krijgen  
de  initiatiefnemers  de  begroting  wel  rond  als  ze  een  goedkopere  kooi  zouden  uitkiezen.  
De  heer  Gillissen  wil  met  de  jongeren  de  mogelijkheden  bekijken.  Zij  kunnen  contact  met  
hem  opnemen.    
AED  Mariekerke.  Deze  hangt  bij  de  fam.  Wisse,  Mariekerke  13.  Een  bijeenkomst  met  
onthulling  heeft  30  december  jl.  plaatsgehad.  Het  bestuur  van  de  dorpsraad  en  de  
gemeente  als  subsidiegevers  waren  vertegenwoordigd.  
Organisatie  Dag  van  de  landbouw,  juni  2018.  Ongeveer  20  agrarische  bedrijven  in  
Meliskerke  zijn  aangeschreven,  met  de  vraag  of  ze  mee  willen  doen.  De  reacties  worden  
nog  afgewacht.  
Verkiezing  bestuur  dorpsraad  in  2018.  Op  22  februari  a.s.  wordt  een  flyer  huis-aan-huis  
verspreid  met  een  oproep  aan  dorpsgenoten  om  zich  verkiesbaar  te  stellen.  Alle  huidige  
bestuursleden  hebben  zich  herverkiesbaar  gesteld.  

  
8.        Resultaat  inventarisatie  mobiele  telefonie  binnen  Meliskerke  
Zowel  tijdens  de  themabijeenkomst  op  27-11-2017  als  d.m.v.  mail  en  h-a-h  flyers  is  een  
oproep  gedaan  aan  dorpsgenoten  om  te  melden  hoe  de  kwaliteit  van  het  mobiel  bellen  
is  (thuis).  Aantal  reacties:  32.  De  helft  van  de  respondenten  heeft  slecht  ontvangst  en  de  
andere  helft  ervaart  geen  problemen.  De  respons  is  te  mager.  De  secretaris  zal  de  
gegevens  doorsturen  naar  de  gemeente  Veere.  
  
9.   Uitwerking  dorpsplan  Meliskerke.  
-   Herinrichting  dorpscentrum,  in  het  derde  kwartaal  2018  wil  de  gemeente  starten  met  de  
voorbereiding  d.m.v.  het  instellen  van  een  projectgroep.    
-   Haalbaarheidsonderzoek  verplaatsing  organisaties  naar  dorpshuis.  Het  idee  is  om  de  
peuterspeelzaal  en  het  Rode  Kruis  hierin  onder  te  brengen.  De  gemeente  wil  in  het  
eerste  kwartaal  2018  een  haalbaarheidsonderzoek  doen  en  vraagt  een  dorpsraadslid  in  
de  werkgroep  plaats  te  nemen.  De  secretaris  zal  zich  bij  de  kernambtenaar  aanmelden.  
-   (Regionaal)  woningbehoefte-onderzoek.  De  drie  Zeeuwse  gemeentes  laten  hier  
onderzoek  naar  doen.  Over  het  resultaat  is  nog  niets  bekend.  
-   Werkgroep  duurzaamheid.  Tot  op  heden  niet  gelukt  die  op  te  richten.  Dit  wordt  even  
vooruitgeschoven.  
-   Samenwerking  organisaties.  Dit  kan  bij  de  besprekingen  rond  het  dorpshuis  
meegenomen  worden.  
-   Aanbod  culturele-,  sport-  en  spelactiviteiten.  Mw.  Braat  van  Stichting  Welzijn  Veere  
onderzoekt  in  hoeverre  er  mogelijkheden  zijn  voor  kinderactiviteiten  in  Meliskerke.  Dit  
kan  de  Commissie  Welzijn  Meliskerke  daarna  verder  vormgeven.  
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Onderzoek  ommetje(s)  Meliskerke  in  relatie  met  het  laarzen-  en  ruiterpad.  Dhr.  M.  
Dijkshoorn  heeft  aangegeven  dit  te  willen  opzetten.  Iedereen  akkoord.  Dhr.  Gillissen  zal  
dit  terugkoppelen.  
Overleg  OVM  over  haalbaarheidsstudie  versterking  winkelsegment/imago.  Actiepunt  
dhr.  Gillissen.  
Verbetering  verbinding  Jan  Vaderstraat-Valkenburgstraat.  Nog  geen  prioriteit.  
Parkeerterrein/invulling  bedrijventerrein.  Dit  loopt  al.  
Aantrekkelijkheid  toegangswegen  Meliskerke.  De  gemeente  gaat  de  entrees  van  alle  
kernen  binnen  de  gemeente  verfraaien  door  bloembollen  te  planten  (in  Meliskerke:  
entree  rotonde)  en  zaaigoed  te  zaaien  (in  Meliskerke:  Koekoeks-  en  Mariekerkseweg).  
Onderhoudsplan  sportveld.  Dit  veld  wordt  door  de  gemeente  niet  gecategoriseerd  als  
sportveld,  maar  alleen  als  trapveld.  Er  wordt  enkel  gemaaid  en  gezaaid  en  één  keer  in  
de  twee  jaar  zouden  doelnetten  en  ballenvangers  vervangen  moeten  worden.  In  de  
praktijk  gebeurt  dit  onderhoud  enkel  nadat  daarom  gevraagd  wordt.  De  secretaris  zal  bij  
de  gemeente  de  planning  opvragen  en  een  reactie  vragen  op  de  ontevredenheid  die  er  
heerst  over  het  schijnbaar  niet-planmatig  onderhoud  aan  het  trapveld.    

  
11.   Financiën  
              Conceptbegroting  2018  wordt  goedgekeurd.  
Afrekening  nieuwjaarsbijeenkomst  nog  niet  definitief.  Vaststellen  in  volgende                    
vergadering.  
  
12.   Rondvraag    
              Dhr.  Hofman  zal  bij  smederij  Matthijsse  navragen  of  we  welkom  zijn  voor  een  excursie.  
  
13.   Sluiting  
  
De  voorzitter  dankt  allen  voor  hun  inbreng  en  aanwezigheid  en  sluit  de  vergadering.  
  
Meliskerke,  15  februari  2019  
Margriet  Seijner,    
secretaris  
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