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Notities	  van	  de	  openbare	  bestuursvergadering	  dorpsraad	  Meliskerke	  
Datum:	  10	  september	  2019	  
	  

	  
Aanwezig	  van	  bestuur:	  Dhr.	  J.	  van	  Eijzeren,	  dhr.	  P.	  Gillissen,	  dhr.	  C.	  Hofman,	  dhr.	  J.	  Matthijsse,	  mw.	  M.	  Seijner,	  
dhr.	  S.	  de	  Visser.	  
Anderen:	  mw.	  M.	  Bierens,	  dhr.	  M.	  Dijxhoorn,	  mw.	  A.	  Duvekot,	  S.	  Jacobse	  (vanaf	  punt	  6),	  dhr.	  M.	  Janse,	  dhr.	  K.	  
Roelse,	  dhr.	  A.	  Schot	  (vanaf	  punt	  6f),	  dhr.	  M.	  Smit	  (OVM),	  dhr.	  P.	  de	  Visser,	  dhr.	  A.	  Wielemaker,	  mw.	  I.	  
Wijkhuis,	  dhr.	  W.	  Van	  Vliet.	  
	  
	  
1.	  	  Opening	  
De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  allen	  welkom.	  
	  
2.	  	  Mededelingen	  en	  aanvullende	  agenda	  
De	  heer	  Gillissen	  bedankt	  iedereen	  voor	  de	  kaartjes	  en	  attenties	  die	  hij	  kreeg	  i.v.m.	  zijn	  ziekte.	  
De	  heer	  Van	  der	  Heijde	  deelt	  mede	  dat	  mevrouw	  Kaashoek	  de	  gemeente	  Veere	  gaat	  verlaten	  en	  dat	  hij	  
haar	  werkzaamheden	  m.b.t.	  welzijnsaccomodaties	  zal	  overnemen.	  
De	  voorzitter	  vraagt	  of	  de	  dorpsraad	  betrokken	  kan	  worden	  bij	  het	  aantrekken	  van	  een	  nieuwe	  
beheerder	  van	  “Ons	  Huis”.	  De	  heer	  Van	  der	  Heijde	  zal	  dit	  intern	  navragen.	  
	  
3.	  	  Vaststelling	  notities	  02-‐07-‐2019	  en	  actiepuntenlijst.	  
Notities	  worden	  vastgesteld.	  Op	  actiepuntenlijst	  kunnen	  geen	  acties	  worden	  afgevinkt.	  	  
	  
4.	  	  Ingekomen	  stukken	  
08-‐07-‐2019,	  	   Stichting	  Welzijn	  Veere,	  jaarrapport	  2018	  en	  Koersnota	  2019-‐2022.	  V.k.a.	  
11-‐07-‐2019,	  	   gemeente	  Veere,	  maaien	  perceel	  Torenstraat	  14.	  V.k.a.	  De	  heer	  Matthijsse	  zal	  de	  
gemeente	  vragen	  dit	  perceel	  in	  de	  toekomst	  te	  blijven	  onderhouden	  zolang	  er	  niet	  op	  gebouwd	  wordt.	  	  
11-‐07-‐2019,	  	   VVD	  Veere,	  Vanuit	  de	  Fractie	  juli	  2019.	  V.k.a.	  
23-‐07-‐2019,	  	   Zeeland	  Veilig,	  Zeeuwse	  Week	  van	  de	  Veiligheid:	  mooi	  moment	  om	  “Veiligheid”	  lokaal	  op	  
de	  agenda	  te	  zetten.	  V.k.a.	  
30-‐07-‐2019,	  	   Stichting	  Splinter,	  save	  the	  date:	  17-‐10-‐2019	  themabijeenkomst.	  V.k.a.	  
06-‐08-‐2019,	  	   Juust	  B.V.,	  Online	  interview	  laad-‐	  en	  losverkeer	  Veere	  als	  onderdeel	  van	  onderzoek	  
gemeente	  Veere	  naar	  leefbaarheid.	  Dit	  bericht	  is	  doorgestuurd	  naar	  iedereen	  op	  de	  mailinglist	  van	  de	  
dorpsraad	  maar	  is	  niet	  op	  de	  website	  geplaatst.	  Dit	  had	  wel	  gemoeten.	  	  
25-‐07-‐2019,	  gemeente	  Veere,	  toezegging	  €	  1.500,00	  voor	  werkgroep	  Meliskerke	  Beweegt.	  V.k.a.	  
21-‐08-‐2019,	  gemeente	  Veere,	  toezegging	  doorschuiven	  restant	  budget	  2017	  naar	  2020	  akkoord.	  V.k.a.	  
	  
5.	  	  Uitgegane	  stukken	  
19-‐08-‐2019,	  gemeente	  Veere,	  verzoek	  of	  restant	  extra	  budget	  2017	  mag	  doorschuiven	  naar	  
2020	  voor	  uitvoering	  dorpsplan	  (met	  name	  herinrichting	  Dorpsstraat/Torenstraat).	  
27-‐08-‐2019,	  gemeente	  Veere,	  verzoek	  of	  we	  het	  restant	  bedrag	  van	  €	  1.801,57	  van	  het	  	  
budget	  2018	  mee	  mogen	  nemen	  naar	  2020	  om	  te	  gebruiken	  voor	  de	  uitvoering	  van	  het	  dorpsplan.	  	  
27-‐08-‐2019,	  	  gemeente	  Veere,	  verzoek	  of	  we	  het	  restant	  bedrag	  van	  ong.	  €	  1.250,00	  van	  het	  
budget	  2019	  mee	  mogen	  nemen	  naar	  2020	  om	  te	  gebruiken	  voor	  de	  uitvoering	  van	  het	  dorpsplan.	  	  
	  
	  
6.	  	  Verslaggeving	  van	  
a.   Werkgroep	  Lokale	  Geschiedenis	  Meliskerke.	  Geen	  activiteiten	  te	  melden.	  De	  heer	  Matthijsse	  zal	  
binnen	  de	  werkgroep	  vragen	  naar	  ideeën.	  
b.   Kunstobject	  Krisido.	  De	  werkgroep	  die	  zich	  er	  tot	  nu	  toe	  mee	  bezig	  heeft	  gehouden	  is	  nu	  een	  naam	  
aan	  het	  verzinnen.	  Die	  naam	  wordt	  gepresenteerd	  tijdens	  bewonersbijeenkomst	  van	  de	  gemeente	  in	  
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september/oktober	  waarin	  het	  plan	  van	  de	  herinrichting	  wordt	  gepresenteerd	  en	  de	  bewoners	  mogen	  
kiezen	  uit	  door	  de	  werkgroep	  voorgedragen	  namen.	  	  
c.   Website	  www.meliskerke.info.	  Goed	  bezocht,	  steeds	  beter.	  Facebook	  levert	  veel	  hits	  op.	  Vanuit	  de	  
werkgroep	  Meliskerke	  Beweegt	  komt	  de	  vraag	  of	  er	  straks	  aanmeldingen	  voor	  sportactiviteiten	  via	  de	  
website	  gedaan	  kunnen	  worden.	  Bijvoorbeeld	  met	  een	  button	  die	  een	  overzichtelijk	  schema	  van	  
aanmeldingen	  genereert.	  Colin	  zoekt	  dit	  uit.	  
d.   Commissie	  Welzijn	  Meliskerke.	  Geen	  vergaderingen	  geweest	  
e.   Bewoners-‐/ondernemerscommissie	  en	  gemeentelijke	  werkgroep	  Herinrichting	  Torenstraat.	  
Meerdere	  keren	  bij	  elkaar	  geweest	  met	  de	  commissie.	  Deze	  voedt	  de	  werkgroep	  die	  meerdere	  keren	  
overleg	  heeft	  gehad	  met	  de	  gemeente	  om	  tot	  een	  plan	  te	  komen.	  In	  de	  definitieve	  schets	  zit	  alles	  
verwerkt	  wat	  werd	  ingebracht	  door	  bureau	  Juust,	  door	  gemeente,	  en	  door	  de	  werkgroep/commissie.	  Er	  
zijn	  3d	  tekeningen	  van.	  Het	  definitieve	  plan	  zal	  in	  september/oktober	  worden	  gepresenteerd	  aan	  
inwoners	  van	  Meliskerke.	  Er	  wordt	  gerekend	  hoeveel	  het	  hele	  plan	  moet	  gaan	  kosten.	  	  
f.   Ideeënbus	  voor	  de	  besteding	  van	  de	  €	  4.000,00	  afvalpilot.	  Mw.	  Seijner	  geeft	  aan	  dat	  zij	  het	  lastig	  
vindt	  hier	  handen	  en	  voeten	  aan	  te	  geven.	  Afgesproken	  wordt	  om	  in	  Meliskerke	  huis-‐aan-‐huis	  te	  flyeren	  
en	  iedereen	  op	  te	  roepen	  om	  ideeën	  aan	  te	  dragen	  wat	  we	  met	  het	  geld	  kunnen	  doen	  en	  daarbij	  de	  
voorwaarden	  noemen.	  De	  dames	  Bierens	  en	  Seijner	  werken	  dit	  verder	  uit.	  De	  heer	  Janse	  stelt	  voor	  om	  
die	  €	  4.000	  euro	  van	  afvalbesparing	  te	  combineren	  met	  het	  nog	  nader	  uit	  te	  werken	  idee	  voor	  
kleinschalige	  wind-‐	  en	  zonneopvang	  in	  Meliskerke.	  Dit	  is	  niet	  ideaal.	  	  
g.	  	  Werkgroep	  Meliskerke	  Beweegt.	  Dit	  jaar	  zijn	  voetbaltoernooien	  georganiseerd,	  waarvan	  één	  niet	  
door	  kon	  gaan	  i.v.m.	  de	  regen.	  Van	  de	  subsidie	  van	  de	  gemeente	  (€	  1.500,00)	  zijn	  twee	  doeltjes	  
aangeschaft	  voor	  de	  kleinere	  sportievelingen.	  De	  heren	  Van	  Eijzeren	  en	  De	  Visser	  hebben	  die	  geplaatst.	  
Er	  komt	  een	  masterplan	  voor	  de	  toekomst	  van	  het	  trapveld.	  Ook	  in	  samenwerking	  met	  de	  speeltuin	  en	  
andere	  sportorganisaties.	  De	  heer	  P.	  de	  Visser	  wil	  graag	  deelnemen	  aan	  de	  werkgroep.	  
	  
7.	   Stand	  van	  zaken	  met	  betrekking	  tot	  
a.   Plan	  Pauwhoekstraat	  vm	  Zeester.	  Geen	  informatie	  te	  verstrekken.	  Slaan	  van	  de	  eerste	  paal	  is	  nog	  
niet	  in	  zicht.	  Het	  trage	  proces	  houdt	  mogelijke	  andere	  ontwikkelaars,	  die	  wellicht	  wel	  snel	  kunnen	  
schakelen,	  op.	  Vanuit	  de	  dorpsraad	  zal	  een	  brief	  naar	  college	  gaan	  met	  de	  vraag	  een	  datum	  stellen	  om	  
de	  ontwikkelaar	  te	  bewegen	  om	  niet	  langer	  de	  zaak	  op	  te	  houden.	  	  
	  
8.	   Uitwerking	  dorpsplan	  Meliskerke	  
Zie	  “Overzicht	  besprekingen	  uitvoering	  dorpsplan	  tijdens	  vergaderingen	  dorpsraad”.	  
	  
9.	  Financiën	  
De	  website	  heeft	  twee	  nieuwe	  adverteerders.	  Een	  bestaande	  heeft	  afgezegd.	  	  
Begroting	  voetbaltoernooien	  wordt	  akkoord	  bevonden.	  	  
	  
10.	  Rondvraag	  
De	  penningmeester	  geeft	  aan	  per	  1	  januari	  2020	  zijn	  bestuurstaken	  neer	  te	  leggen.	  Hij	  vraagt	  de	  
vergadering	  of	  er	  mensen	  zijn	  die	  zijn	  taken	  als	  bestuurslid	  zouden	  willen	  overnemen.	  
	  
Mevrouw	  Seijner	  heeft	  bij	  de	  gemeente	  geïnformeerd	  of	  het	  mogelijk	  is	  een	  groter	  P-‐bord	  te	  plaatsen	  in	  
de	  Dorpsstraat,	  ter	  hoogte	  van	  Ons	  Huis.	  Het	  antwoord	  daarop	  was	  negatief.	  De	  gemeente	  is	  van	  
mening	  dat	  het	  huidige	  bord	  voldoet	  en	  dat	  zij	  geen	  ander	  bord	  wil	  neerzetten	  omdat	  het	  beleid	  dat	  
niet	  toestaat.	  	  
	  
Uitstallingenbeleid:	  Meliskerkse	  ondernemers	  hebben	  dispensatie	  tot	  na	  de	  herinrichting	  van	  de	  
Torenstraat.	  Hierover	  is	  een	  mail	  ontvangen.	  	  
	  
Worden	  de	  bejaardenwoningen	  in	  Sivertstraat	  niet	  meer	  verhuurd?	  Er	  is	  leegstand	  te	  zien	  dus	  mogelijk	  
zijn	  er	  plannen	  van	  de	  woningbouwvereniging.	  Mevrouw	  Seijner	  zal	  dit	  bij	  Zeeuwland	  navragen.	  
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De	  heer	  Jacobs	  zegt	  aangesproken	  te	  zijn	  over	  geluidsoverlast	  na	  de	  braderie.	  De	  dorpsraad	  antwoordt	  
desgevraagd	  dat	  er	  bij	  hem	  geen	  klachten	  zijn	  binnengekomen.	  
	  
	  
11.	  Sluiting	  
	  
De	  voorzitter	  dankt	  allen	  voor	  hun	  aanwezigheid	  en	  inbreng	  en	  sluit	  de	  vergadering.	  	  
	  
	  
Meliskerke,	  10/09/2019	  
Margriet	  Seijner,	  secretaris	  


