Notities van de openbare bestuursvergadering van dorpsraad Meliskerke
op
1 februari 2022

Aanwezig van bestuur:
Peter Gillissen (voorzitter), Nathalja de Visser (secretaris), Jaap Matthijsse
(penningmeester), Leon Joosse.
Overige aanwezigen:
Arno van der Heijde (kernambtenaar), Mineke Bierens, Nanda van den Berg
(fractie VVD Veere), Daphne van der Stoep (welzijnswerker), Jos de Jonge.
Met kennisgeving afwezig
Colin Hofman (bestuurslid), Anne Spruijt (bestuurslid), Chris Maas
(kernwethouder), Sander Jacobse (fractie SGP/CU Veere).
01. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij stelt vast dat dit de
laatste vergadering in deze samenstelling is. De volgende vergadering zal een
nieuw bestuur worden benoemd.
02. Mededelingen en aanvullende agenda
a) Aangepast jaarverslag 2020; a.v.k.
b) Plan van Aanpak verkiezingen dorpsraad 16 maart 2022 met begroting.
Deze zijn per mail in week 47 door de bestuursleden goedgekeurd; a.v.k.
c) Per 1 januari 2022 heeft Meliskerke 1498 inwoners. Dat zijn er 15 meer dan op 1
januari 2021.
03. Notities van de vergadering
a) 21-09-2021 met actiepuntenlijst
Notities akkoord.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.
Besluit: voor 2022 zal een nieuwe lijst worden gemaakt.
b) 21-09-2021
Akkoord met de notities van de besloten vergadering. Deze worden niet openbaar
gemaakt, dus blijven “binnenkamers”.
04. Ingekomen stukken
a) 14-09-21: Rabobank, bevestiging deelname Rabo ClubSupport 2021; a.v.k.
b) 24-09-21: Margriet Seijner, aangepast jaarverslag 2020; a.v.k.
c) 28-09-21: R. van Sluijs, werkzaamheden snelheidsmaatregel Mariekerkseweg
Grijpskerke; a.v.k.
d) 17-10-21: D’66 Veere, vraag voor gesprek. Zie reactie onder 05c.
e) 20-10-21: Ondernemersvereniging Meliskerke, sfeerverlichting Torenstraat
(reeds toegestuurd); a.v.k.
f) 25-10-21: H. Davidse, verkiezingen dorpsraad 2022.
Besluit: reactie sturen na behandeling van agendapunt 08.
g) 26-10-21: Gemeente Veere, omvormen groen; a.v.k.
h) 02-11-21: E. Braat, afscheid en kennismaking nieuwe welzijnswerker Meliskerke.
De voorzitter heeft gebruik gemaakt van de uitnodiging.
i) 09-11-21: KvK, Ubo’s inschrijven in het ubo register.
j) 11-11-21: VVD Veere, nieuwsbrief; a.v.k.
k)18-11-21: Jos Hofman, over plaatsing antenne mobiel bellen. Zie agendapunt 05e.
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l) 22-11-21: Gemeente Veere, toestemming met voorwaarden voor boomverlichting:
a.v.k.
m) 20-12-21: Gemeente Veere, intrekken voorontwerp Bestemmingsplan+; a.v.k.
n) 30-12-21: René van Genugten, digitale bijeenkomst over nieuwe Woonvisie
Veere 2022-2026. Hieraan hebben Leon en Peter deelgenomen.
o) 03-01-22: KvK, bevestiging inschrijving Ubo’s; a.v.k.
p) 11-01-22: Hartslag NU, AED’s overgezet op naam van de huidige secretaris;
a.v.k.
05. Uitgegane stukken
a) 23-09-21: Ondernemersvereniging Meliskerke, samenwerking over
sfeerverlichting; a.v.k.
b) 20-10-21: H. Reijnhoudt, informatie over mobiel bellen; a.v.k.
c) 21-10-21: J. Maldegem, akkoord met uitnodiging gesprek D’66. Niets meer
gehoord.
d) 06-11-21: Esther Braat, afscheid en kennismaking welzijnswerker Meliskerke;
a.v.k.
e) 07-12-21: Jos Hofman, over plaatsing antenne mobiel bellen.
Jos Hofman heeft moeite met het plaatsen van een 5G antenne in verband met de
straling. Hij wil dat de dorpsraad een enquête houdt onder de bewoners. Hem is
geantwoord dat de dorpsraad de gemeente alleen heeft geadviseerd over de locatie
op het bedrijventerrein aan de Rapenburgweg en dat de gemeente nog een hele
inspraakprocedure voert. De dorpsraad zal geen enquête houden.
06. Verslaggeving van/stand van zaken
a) Website meliskerke.info
Deze is nog steeds actueel. Binnenkort komt er ook informatie van de Stichting
Cultureel Meliskerke op de website.
b) Commissie Welzijn Meliskerke
De commissie komt morgen 2 februari bij elkaar.
c) Bewoners-/ondernemerscommissie Herinrichting Torenstraat
- 1. Opening: Hierbij zijn Leon en Colin aanwezig geweest. Naast de
openingswoorden was er verder geen nieuws.
d en e) Sfeerverlichting en Boomverlichting
Deze twee punten worden in het vervolg samengevoegd. Met vertegenwoordigers
van de Oranjevereniging wordt nu gesproken over een financieel haalbaar totaal
plan voor de aanschaf van sfeerverlichting. Van de gemeente is inmiddels onder
voorwaarden toestemming gekregen voor verlichting van de boom in de tuin van de
Odulphuskerk. Hopelijk kan de sfeerverlichting dit najaar branden van 15 november
tot en met 15 januari. Op advies van Arno zal een gesprek worden aangegaan met
mevrouw Crielaard over subsidie uit de Reserve Leefbaarheid. Deze reserve loopt
nog tot het eind van dit jaar. Wat het nieuwe college van Burgemeester en
Wethouders daarna gaan doen met de Reserve Leefbaarheid is nu niet bekend
f) Commissie Meliskerke Beweegt
-1. notities 09-11-2021. In verband met de afwezigheid van Anne kan er geen
informatie worden gegeven over de laatste ontwikkelingen. De bedoeling is dat de
commissie binnenkort weer bij elkaar komt.
g) Regulier overleg kernwethouder
Vanmiddag heeft Peter nog een digitaal gesprek gehad met de kernwethouder en
Arno om onderstaande punten door te nemen.
- 1. plan Pauwhoekstraat vm Zeester
In verband met de geringe personeelsbezetting bij de gemeente is hier verder geen
nieuws te melden.
- 2. invulling Torenstraat 12 -16
In verband met de geringe personeelsbezetting bij de gemeente is hier verder geen
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nieuws te melden.
- 3. telefoonontvangst Meliskerke en omgeving
In verband met de geringe personeelsbezetting bij de gemeente is hier verder geen
nieuws te melden.
- 4. Ideeën verfraaiing muur Torenstraat 14
Na een oproep via Facebook en Instagram zijn de ontvangen ideeën op een A4
verstuurd naar de gemeente. Op verzoek van Arno worden de ideeën teruggebracht
tot 3 financieel haalbare ideeën en vervolgens met hem besproken.
- 5. Wateroverlast Bergstraat
De werkzaamheden zijn in opdracht van de gemeente voorspoedig uitgevoerd.
h) Organisatie Nieuwjaarsbijeenkomst 2022
Dit punt wordt besproken wanneer het nieuwe bestuur is benoemd tijdens de
volgende vergadering.
i) Excursies
Bespreken tijdens de volgende vergadering.
j) Uitwerking nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Er is een overgangstermijn van 5 jaar. De gemeente moet zich hierin nog
verdiepen.
k) Herstel grafzerken tuin Odulphuskerk
In verband met het opknappen van de tuinen rondom de kerk zijn grafstenen
tevoorschijn gekomen Na overleg met de gemeente met het idee om de grafzerken
te restaureren en daar meer informatie over te verstrekken is er contact geweest
met Peter Blom van het Zeeuws Archief en mensen van Stichting Landschapsbeheer. Een en ander wordt nu onder leiding van de laatste organisatie verder
uitgewerkt.
l) Hoofdlijnen Omgevingsvisie Veere 2047
Op de oproep via de website of er bewoners zijn die over deze visie verder willen
meedenken is door niemand gereageerd.
De Woonvisie 2022 - 2026 maakt hiervan wel een belangrijk onderdeel uit. Aan de
digitale bijeenkomst op 24 januari jongstleden is door Leon en Peter deelgenomen.
Voorafgaand is in verband met vaststelling van Bestemmingsplan+ (dit is inmiddels
door de gemeente ingetrokken) door Leon, Jaap en Peter per mail gediscussieerd
over waar er op korte en langere termijn in en rondom Meliskerke gebouwd zou
kunnen worden. Binnen de bebouwde kom is er 1 perceel (Torenstraat 14) in bezit
van de gemeente en de locatie voormalige Zeester. Hierop zouden een aantal
levensloopbestendige woningen gebouw kunnen worden vóór 2025. Aan de randen
van de bebouwde kom liggen ook nog een paar percelen die in het bezit zijn van de
gemeente waarop gebouwd zou kunnen worden. Met alleen inbreiden kunnen er
onvoldoende woningen worden gebouwd, mede gelet op het uitgangspunt van de
regering dat er jaarlijks 100.000 woningen zouden moeten worden gebouwd.
Uitbreiding van het tweede woningbezit is niet gewenst.
De gemeente gaat nog apart met de dorps- en stadsraden praten. Gevraagd is om
de desbetreffende stukken tijdig naar de dorpsraad te sturen zodat die op zijn beurt
vooraf de achterban kan raadplegen.
Het is de bedoeling dat er voor heel de gemeente Veere 1 bestemmingsplan komt.
Een Bestemmingsplan+, onderdeel uitmakend van de nieuwe Omgevingswet die
per 1 juli 2022 moet worden vastgesteld. Met de gemeenteraad is afgesproken dat
in het nieuwe bestemmingsplan geen beleidswijzigingen worden opgenomen. Gelet
op de trage ontwikkelingen rondom de percelen Torenstraat 12 - 16 kan het een
optie zijn om daar niet meer te bouwen, maar de ruimte in te richten als definitieve
parkeerplaats. Bij bebouwing van die percelen ontstaat wellicht een groot
parkeerprobleem in de omgeving van hotel Bij Boone.
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Besluit: de ideeën over wonen en parkeren inbrengen tijdens de discussie over de
Woonvisie.
07. Veilige schoolroute
Besluit: Nathalja en Leon zullen de Boazschool benaderen met de vraag of er een
oproep uit kan gaan naar de ouders om te werken aan een veilige schoolroute
(oversteek bij de Cornelis Jaspersstraat) en afremmen van de snelheid van het
gemotoriseerd verkeer in de Toren- en Dorpstraat. Een voorbeeld is de actie in
Koudekerke waar met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland en
anderen is samengewerkt.
08. Verkiezingen dorpsraad 2022
a) resultaat oproep kandidaten
Zes personen hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuurslidmaatschap van de
dorpsraad. Dit is in alfabetische volgorde: Peter Gillissen, Colin Hofman, Jos de
Jonge, Leon Joosse, Jaap Matthijsse en Nathalja de Visser. Gelet op het feit dat
minder dan 9 personen zich kandidaat hebben gesteld, hoeven er geen
verkiezingen plaats te vinden.
b) vervolgstappen
- Als antwoord op brief 04f zal de gemeente over het bovenstaande worden
geïnformeerd
- de bestuursleden zullen gevraagd worden of zij belangstelling hebben voor de
functie van voorzitter, secretaris of penningmeester.
- Alleen op de website zal vermeld worden dat de bovenstaande personen zich
kandidaat hebben gesteld en dat er geen verkiezingen plaats vinden.
09. Roulatie bestuursleden deelname gesprekken met derden
Besluit: de kandidaat-bestuursleden denken na welke taken zij in de komende
periode (2022 – 2026) op zich willen nemen.
10. Financiën
a) jaarrekening en balans 2021
Besluit: akkoord met de jaarrekening 2021 en balans en de penningmeester wordt
decharge verleend.
b) begroting 2022
Voor het Beweegplein moet nog een aparte begroting opgesteld worden, zodra
bekend is wat er kan wordt geplaatst.
Besluit: akkoord met de begroting
c) subsidieverzoek aan gemeente
Besluit: begroting 2022 en jaarrekening 2021 naar de gemeente sturen met
verzoek restant extra subsidie te mogen reserveren.
11. Rondvraag
- Op de vraag of er een lijst met taken gemaakt kan worden wordt besloten dat
Peter een lijst zal opstellen.
12. Sluiting
Na vaststelling van de volgende vergadering op woensdag 23 maart aanstaande
om 19.30 uur bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de
vergadering.
Meliskerke,18 februari 2022
Nathalja de Visser en Peter Gillissen,
notulisten
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