Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  2  juli  2019  
  

  

  
  
  

  
Aanwezig  van  bestuur:  dhr.  J.  van  Eijzeren,  dhr.  P.  Gillissen  (voorzitter),  dhr.  C.  Hofman,  dhr.  
J.  Matthijsse,  mw.  M.  Seijner  (secretaris),  dhr.  S.  de  Visser  (penningmeester).    
Verder  aanwezig:  mw.  N.  van  den  Berg  (fractie  VVD),  mw.  E.  Braat  (SWV),  dhr.  J.W.  Mol,  
dhr.  A.  Schot  (kernwethouder),  dhr.  A.  Wielemaker  (steunfractie  CDA).    
M.k.a.:  mw.  M.  Bierens,  dhr.  A.  Van  der  Heijde  (kernambtenaar),  dhr.  S.  Jacobs  (fractie  
SGP),  dhr.  K.  Provoost  (stadsraad  Domburg).  
  
1.    Opening  
De  voorzitter  opent  de  vergadering  en  heet  allen  welkom.  
  
2.    Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
Geen  
  
3.    Vaststelling  notities  14-05-2019  en  actiepuntenlijst  
De  notities  worden  vastgesteld.  
Opmerkingen  naar  aanleiding  van:  
Pag.  1,  gesprek  kernwethouder  met  dorpsraden  over  onderzoek  gemeente  Veere  naar  
hoeveel  woningen  in  de  verschillende  kernen  kunnen  worden  verkocht  als  tweede  
woning  tweede  woning.  Dit  gesprek  zal  plaatshebben  ná  dit  onderzoek,  wanneer  
nieuwe  regels  zijn  geformuleerd.  
  
Actiepunten:  
180327.05:  Duurzaamheidsplan  gemeente  Veere  is  nog  niet  verschenen.  
181106.02,  overnemen  organisatie  Dag  van  de  Landbouw  door  de  
ondernemersvereniging:  overleg  staat  gepland  voor  september  2019.  
190514.01,  terrassen-  en  uitstallingenbeleid  gemeente  Veere:  de  heer  Schot  meldt  dat  
voor  Meliskerke  een  oplossing  op  maat  wordt  geboden  i.v.m.  herinrichting  van  de    
Torenstraat  in  2020.  Hiervan  is  op  papier  nog  geen  toezegging  ontvangen.  
  
4.    Ingekomen  stukken  
14-05-2019,  update  afvalpilots  binnen  de  gemeente  Veere.  Voorstel  wordt  besproken  bij  
agendapunt  6f.  
21-05-2019,  Ondernemersmanager  Veere,  uitnodiging  haringparty  en  afscheid  
Ondernemersmanager  Veere.  V.k.a.  
22-05-2019,  Ondernemersmanager  Veere,  werk  en  mantelzorg.  V.k.a.  
30-05-2019,  stadsraad  Veere,  stadsheraut  en  uitnodiging  ledenvergadering.  V.k.a.  
05-06-2019,  CDA-Veere,  bijeenkomst  “CDA  in  gesprek  met  stads-  en  dorpsraden”.  
V.k.a.  
08-06-2019,  gemeente  Veere,  toekenning  subsidie  2019  (€  1.441,30).  V.k.a.  
17-06-2019,  Stichting  Welzijn  Veere,  aanmelden  activiteiten  burendag  2019  
Oranjefonds  (www.burendag.nl).  Deze  dag  is  in  september.  Dat  is  nu  te  kort  dag.  
Wellicht  goed  om  daar  volgend  jaar  iets  mee  te  doen.  
18-06-2019,  Zeeuwse  vereniging  voor  kleine  kernen,  bijeenkomst  Zorginstituut  
Nederland  “Hoe  zie  jij  de  toekomst  van  jouw  zorg?”.  V.k.a.  
19-06-2019,  Zeeuwse  Vereniging  voor  Kleine  Kernen,  uitnodiging  leeratelier  “Right  2  
challenge”.  V.k.a.  
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25-06-2019,  Ontmoetingsdagen  Walcheren  2019.  V.k.a.  
01-07-2019,  mw.  A.  Spruijt,  declaratie  bijdrage  zomervoetbalavonden.  De  secretaris  
stuurt  deze  door  naar  de  penningmeester.  
  
5.    Uitgegane  stukken  
15-05-2019,  gemeente  Veere,  reactie  op  ontwerp  uitstallingennota  2020.  
04-06-2019,  gemeente  Veere,  aanvraag  subsidie  2019.  
  
6.    Verslaggeving  van  
a.  Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  Zomerreces.  
b.  Kunstobject  Krisido.  Het  laatste  ontwerp  is  ingebracht  in  de  gemeentelijke  werkgroep  
Herinrichting  Torenstraat.    
c.   Website  www.meliskerke.info.  Verloopt  naar  tevredenheid.  Er  staat  ergens  een  link  
naar  een  niet  meer  bestaande  site  van  de  ondernemersvereniging  Meliskerke.  
d.  Commissie  Welzijn  Meliskerke.  In  de  afgelopen  periode  geen  vergaderingen  
geweest.  
e.  Bewoners-/ondernemerscommissie  en  gemeentelijke  werkgroep  Herinrichting  
Torenstraat.  Na  verschillende  bijeenkomsten  van  de  bewonerscommissie  en  de  
gemeentelijke  werkgroep  wordt  nu  een  definitieve  schets  gemaakt.  De  voorzitter  
presenteert  de  plannen.  Twee  initiatiefnemers  voor  een  jeu  de  boulesbaan  willen  
deze  niet  in  de  kerktuin  hebben.  Een  alternatieve  plek  is  op  het  nog  te  ontwikkelen  
Beweegplein.  Presentatie  van  het  laatste  ontwerp  van  de  herinrichting  aan  alle  
dorpsgenoten  is  in  september  a.s.  
f.   Gesprek  gemeente  Veere  over  afronding  afvalpilot  in  Meliskerke.  
De  gemeente  heeft  voorgesteld  dat  de  dorpsraad  een  bestemming  zoekt  voor  de    
   €  4.000,00  die  we  als  dorp  bespaard  hebben  door  mee  te  doen  met  afvalpilot.  Het  
idee  van  een  ideeënbus  zal  door  mw.  Seijner  verder  uitgewerkt  worden.  
g.  Werkgroep  Meliskerke  Beweegt.  Het  bestuur  gaat  akkoord  met  het  voorstel  om  de  
huidige  werkgroep  onder  juridisch  dak  van  de  dorpsraad  te  brengen  voor  de  
komende  drie  jaar.  De  heer  Van  Eijzeren  zit  in  deze  werkgroep  namens  de  dorpsraad  
en  zal  de  functie  van  voorzitter  op  zich  nemen.  Deze  zomer  zal  de  werkgroep  drie  
zomeravondvoetbaltoernooien  organiseren:  17  juli,  14  augustus  en  18  september.  
Alle  gemaakte  kosten  kunnen  worden  gedeclareerd  bij  de  dorpsraad.  
  
7.    Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.  Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.  Geen  nieuwe  ontwikkelingen.  
b.  Overleg  Ondernemersvereniging  Meliskerke  uitwerking  dorpsplan.  In  september  
2019  zal  een  delegatie  van  de  dorpsraad  een  overleg  hebben  met  de  
ondernemersvereniging,  o.a.  over  punten  uit  het  dorpsplan  de  
ondernemersvereniging  aangaande,  de  overname  van  de  organisatie  Dag  van  de  
Landbouw  en  evaluatie  van  de  Ondernemersdag  dit  voorjaar.  Waarschijnlijk  is  dan  
ook  bekend  of  er  een  HZ-student  is  die  een  onderzoek  wil  doen  naar  het  
winkelsegment  in  Meliskerke.  
  
8.  Tijdelijke  parkeervoorziening  Torenstraat  percelen  12-16.  
Tijdens  de  besprekingen  over  de  herinrichting  van  de  Torenstraat  kwamen  de  
braakliggende  percelen  in  de  Torenstraat  aan  bod.  Het  idee  werd  geopperd  om  hier,  
zolang  er  niet  gebouwd  wordt,  tijdelijk  parkeerplaatsen  te  realiseren.  De  heer  Schot  
merkt  op  dat  de  gemeente  dit  niet  wil  en  dat  dit  bestemmingsplanmatig  niet  mogelijk  is.  
Ook  is  de  gemeente  niet  de  eigenaar  van  alle  percelen.  De  bedoeling  is  dat  daar  
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woningen  komen.  De  heer  Schot  zegt  desgevraagd  toe  te  zorgen  dat  de  gemeente,  
zolang  er  niet  gebouwd  wordt,  hun  perceel  netjes  zal  onderhouden.  
  
9.  Uitwerking  dorpsplan  Meliskerke  
Zie  “Overzicht  besprekingen  uitvoering  dorpsplan  tijdens  vergaderingen  dorpsraad”.  
  
M.b.t.  duurzaamheid.|  
De  heren  Wielemaker  en  Mol  geven  een  toelichting:  
In  2017  is  een  regionaal  plan  gemaakt  voor  Zeeland.  Dit  plan  moet  nog  gepresenteerd  
worden.  De  gemeente  Veere  zou  graag  zien  dat  verschillende  participanten  in  de  gemeente  
met  dit  plan  aan  de  slag  gaan  m.b.t.  kleinschalige  wind-  en  zonneopvang.    
Als  dorp  zou  je  kunnen  inventariseren  welke  mogelijkheden  er  zijn,  hoeveel  eigenaren  van  
grote  daken  deze  beschikbaar  willen  stellen,  wie  wil  participeren.  De  heren  Mol  en  
Wielemaker  stellen  voor  een  proeftuin  (van  hun  eigen  daken)  op  te  stellen  als  voorbeeld  van  
hoe  het  er  in  het  groot  zou  kunnen  uitzien.  De  heren  Van  Eijzeren,  Gillissen,  Wielemaker  en  
Mol  gaan  met  elkaar  rond  de  tafel  over  hoe  e.e.a.  kan  worden  ingevuld.    
  
10.  Financiën  
a.  Definitieve  jaarrekening  2018.  V.k.a.  
b.  Financieel  overzicht  2019,  t/m  31  mei.  V.k.a.  
  
Bekostiging  website:    
Het  doel  om  dit  jaar  voor  een  bedrag  van  €  200,00  sponsoren  te  vinden  in  de  vorm  van  
adverteerders  is  behaald.  Hiermee  zijn  de  kosten  voor  de  website  gedekt.  Daarnaast  
hebben  nog  twee  bedrijven  toegezegd  te  willen  adverteren.  
  
Vóór  1  september  aanstaande  dient  bij  de  gemeente  de  aanvraag  voor  de  invulling  van  
het  extra  subsidiebudget  2019  ingediend  te  worden.    
  
Ook  dient  bij  de  gemeente  verzocht  te  worden  of  het  restant  extra  subsidiebudget  2018  
mee  genomen  mag  worden  naar  2020  voor  de  uitvoering  van  het  dorpsplan.    
  
11.  Data  volgende  vergaderingen  
10  september  2019  en  12  november  2019.  
  
12.  Rondvraag  
De  voorzitter  geeft  aan  dat  hij  mogelijk  het  komende  jaar  een  of  meer  keren  zal  moeten  
verzuimen  en  vraagt  wie  in  dat  geval  als  vervangend  voorzitter  wil  optreden.  De  heer  
Van  Eijzeren  geeft  aan  erover  na  te  zullen  denken.  
  
13.  Sluiting  
De  voorzitter  dankt  allen  voor  hun  aanwezigheid  en  inbreng  en  sluit  de  vergadering.    
  
  
Meliskerke,16-08-2019  
Margriet  Seijner,  secretaris  
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