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Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  12  maart  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:  dhr.  W.  Boone,  dhr.  A.  Schot  (kernwethouder),  dhr.  S.  Jacobse  
(fractie  SGP/CU).  
M.k.a.:  Mw.  E.  Braat  (stichting  Welzijn  Veere),  mw.  M.  Osté  (fractie  VVD),    
dhr.  A.  Wielemaker  (steunfractie  CDA).  
  

  
  
1.    Opening  
De  voorzitter  opent  de  vergadering  en  heet  allen  hartelijk  welkom.  
  
2.    Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
Geen.  
  
3.    Vaststelling  notities  15-01-2019  en  actiepuntenlijst  
Notities  worden  vastgesteld.  
  
Actiepunten.  
181106.01,  deelnemen  aan  werkgroep  beweegdag,  dit  loopt  inmiddels.  
181106.04,  navragen  bij  gemeente  hoe  zij  het  onderhoud  van  “terugverworven”  
strookjes  grond  gaat  aanpakken.  In  een  reactie  heeft  de  gemeente  aangegeven  dat  het  
tot  nu  toe  gaat  om  één  strookje  grond  (in  Meliskerke)  dat  weer  in  onderhoud  bij  de  
gemeente  is  gekomen.    
181106.05  en  190115.01,  contact  opnemen  met  ondernemersvereniging  om  op  
onderwerpen  gezamenlijk  aan  uitwerking  dorpsplan  te  werken  kunnen  eraf.    
190115.03,  kopie  brief  aan  gemeente  inzake  bezorgdheid  sluiten  deellocatie  Meliskerke  
huisarts  is  naar  betrokken  huisarts  gestuurd.  
190115.05,  bordje  Valkenburgstraat  in  kerktuin  en  prullenbak  Torenstraat  zijn  weer  
teruggeplaatst.  Andere  bordjes  zijn  schoongemaakt  en  weer  in  de  juiste  richting  gezet.  
190115.06,  het  kastje  op  het  terrein  van  het  voormalige  Silkcentrum  mag  niet  gebruikt  
worden  voor  het  ophangen  van  flyers  en  aankondigingen.  
  
4.    Ingekomen  stukken  
17-01-2019,    Gemeente  Veere,  uitnodiging  bijeenkomst  nieuwe  terrassen-  en    
uitstallingsbeleid  op  7  februari  2019.  De  secretaris  zal  informeren  naar  wat  daaruit  
gekomen  is.    
19-01-2019,    Dhr.  Zandijk,  aanbod  oude  foto’s  Meliskerke  van  dhr.  P.  Davidse  (digitaal).  
Deze  zijn  door  de  Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke  dankbaar  in  ontvangst  
genomen.  
28-01-2019,   Zeeuwse  Vereniging  Van  Kleine  Kernen,  info  over  vrijheidsmaaltijd  op  
5  mei.  V.k.a.  
01-02-2019,    Retteketekst,  training  “Mijn  persbericht  in  de  krant”.  V.k.a.    
05-02-2019,    Huisarts  L.  Schinkelshoek,  uitleg  over  aanstaande  sluiting  deellocatie  
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Meliskerke.  Het  openhouden  van  een  deellokatie  brengt  voor  de  huisarts  hoge  kosten  
met  zich  mee.  Ook  de  bemensing  ervan.  De  heer  Schinkelshoek  staat  positief  
tegenover  het  houden  van  (inloop)spreekuren  in  bijvoorbeeld  een  ruimte  in  een  
bestaand  gebouw  in  Meliskerke  (bijvoorbeeld  het  dorpshuis).  Dit  idee  past  in  het  beeld  
van  een  toekomstig  multifunctioneel  dorpshuis.  Het  is  denkbaar  dat  de  deellokatie  sluit,  
vóórdat  de  huisarts  iets  anders  geregeld  heeft.  
06-02-2019,    Contact  Splinter  Zeeland,  themabijeenkomst  over  het  Zeeuws  Pact  
armoedebestrijding  bij  kinderen  op  27-02-2019.  V.k.a.  
06-02-2019,    Zeeuwse  Vereniging  van  Kleine  Kernen,  Kleine  Kernen  Spel.  V.k.a.  
07-02-2019,    Gemeente  Veere,  info  over  Provinciale  Impuls  Wonen  (de  mogelijkheid  
subsidie  aan  te  vragen  voor  het  slopen,  vernieuwen  of  samenvoegen  van  verkrotte  
woningen)  en  de  data  van  de  informatieavonden  die  de  Provincie  organiseert.  Dhr.  
Gillissen  heeft  bij  de  gemeente  geïnformeerd  naar  het  sloopbeleid  van  beeldbepalende  
gebouwen  binnen  Meliskerke.  Er  wordt  op  dit  moment  een  chalet  gebouwd  i.v.m.  sloop  
van  een  woning.  Verdere  informatie  krijgen  we  nog.    
12-02-2019,    Fractie  VVD,  “Vanuit  de  Fractie  februari  2019”.  V.k.a.  
20-02-2019,    SWV,  informatie  cursussen  en  mantelzorgwaardering.  V.k.a.  
23-02-2019,    PZC,  onderzoek  onder  dorpsraden  over  tevredenheid  over  gemeente  
Veere.  De  dorpsraad  heeft  deze  enquête  ingevuld.  
23-02-2019,    Oranjevereniging  Meliskerke,  organisatie  van  de  braderie  op  31-07-2019.  
Op  8  juni  2019  zal  de  ondernemersvereniging  Meliskerke  een  ondernemersdag  
organiseren.  De  dorpsraad  biedt  aan  zijn  ervaringen  met  de  Dag  van  de  Landbouw  van  
vorig  jaar  met  de  ondernemersvereniging  te  delen.  
27-02-2019,   Gemeente  Veere,  toestemming  voor  begroting  extra  budget  2019.  V.k.a.  
28-02-2019,    Zeeuwse  Vereniging  van  Kleine  Kernen,  uitnodiging  van  de  Algemene  
Ledenvergadering  van  de  ZVKK  op  10  april  2019.  V.k.a.  
05-03-2019,    Fractie  VVD,  “Vanuit  de  Fractie  februari/maart  2019”.  V.k.a.  
05-03-2019,   Secretariaat  ZB|  Planbureau  en  Bibliotheek  van  Zeeland,  Taalhuis  
Walcheren  zoekt  vrijwilligers.  V.k.a.      
  
5.    Uitgegane  stukken  
04-02-2019,    L.  Schinkelshoek,  huisarts,  kopie  van  onze  brief  (d.d.  23-10-2018)  aan  
gemeente  Veere  inzake  onze  bezorgdheid  over  sluiting  deellokatie  Meliskerke.  V.k.a.    
06-02-2019,    Gemeente  Veere,  begroting  voor  extra  budget  2019.  V.k.a.  
25-02-2019,    Diversen,  uitnodiging  startbijeenkomst  op  27-02-2019  herinrichting  
Torenstraat/Dorpsstraat.  V.k.a.  
  
6.    Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  
De  heer  Zandijk  heeft  in  2005  met  de  heer  P.  Davidse  een  fotoserie  gemaakt  voor  een  
presentatie,  maar  die  is  nooit  gehouden.  Deze  foto’s  zijn  nu  in  het  bezit  van  de  
werkgroep.  
b.   Kunstobject  met  werktitel  Krisido.    
Op  dit  moment  wordt  nog  bekeken  wat  de  beste  plek  is  voor  het  kunstwerk.  Mogelijk  
kan  het  bij  de  herinrichting  Torenstraat/Dorpsstraat  een  plek  krijgen.  Er  zijn  suggesties  
gedaan  voor  lokaties  die  besproken  kunnen  worden  in  het  kader  van  de  herinrichting  
van  de  Torenstraat/Dorpsstraat.  De  naar  voren  gebrachte  lokaties  zijn:  1.  entree  naar  
dorpshuis,  2.  hoek  Corn.  Jaspersesstraat/Torenstraat,  3.  hoek  
Adelaarstraat/Torenstraat,  4.  pleintje  bij  Joosse,  5.  twee  tuinen  van  de  kerk,  6.  op  de  
plaats  van  het  picknickbankje  in  de  Koekoeksweg.    
c.   Website  www.meliskerke.info.  
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De  heren  Hofman  en  De  Visser  zullen  weer  een  aantal  adverteerders  aanschrijven.  
Artikeltjes  worden  goed  en  snel  gelezen.  Artikel  hondenpoep  weer  actueel.    
Poepzakjesautomaat  is  vaak  leeg.  De  secretaris  zal  de  gemeente  vragen  vaker  te  
komen  opruimen  en  ook  of  zij  een  brief  wil  sturen  aan  alle  hondenbezitters  met  info  over  
de  hondenpoepzakjesautomaten  en  de  vraag  om  die  te  gebruiken.  
d.  Commissie  Welzijn  Meliskerke.    
Niet  bij  elkaar  geweest.    
e.  Bijeenkomst  Eenzaamheid  Stichting  Welzijn  Veere  op  24-01-2019.  De  heren  
Matthijsse  en  Gillissen  zijn  er  heen  geweest.  Avond  was  gericht  op  professionals  in  de  
sector  zorg  en  welzijn.    
d.   Evaluatie  Beweegdag  op  22-01-2019.  
Vertegenwoordigers  van  verenigingen  die  meededen  aan  deze  dag  waren  aanwezig.  
Conclusie:  in  Meliskerke  is  belangstelling  voor  activiteiten.  Afspraak:  een  overleg,  
geïnitieerd  door  de  gemeente,  met  organisatie  beweegdag  en  verenigingen  plannen,  
om  te  kijken  of  er  beweegactiviteiten  georganiseerd  kunnen  worden.  Er  is  hiervoor  bij  
de  gemeente  blijkbaar  een  bedrag  gereserveerd.  De  heren  Van  Eijzeren  en  Gillissen  
vertegenwoordigen  de  dorpsraad  in  de  werkgroep.    
  
7.    Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.  Het  ontwerpwijzigingsplan  van  de  aannemer  

wordt  op  dit  moment  beoordeeld  door  de  gemeente.  Er  is  nog  een  aantal  stappen  te  
nemen  voordat  het  hele  plan  kan  worden  voorgelegd  aan  het  college  

b.   Organisatie  nieuwjaarsbijeenkomst  2020.  Dit  gaan  de  heren  De  Visser  en  Hofman  
organiseren.    

  
8.   Uitwerking  dorpsplan  Meliskerke  
“Overzicht  besprekingen  uitvoering  dorpsplan  tijdens  vergaderingen  dorpsraad”  is  ter  
vergadering  bijgewerkt.  
  
9.  Financiën  
Jaarrekening  2018  is  door  tijdgebrek  van  vrijwilliger  nog  niet  aangeleverd.  Het  
voornemen  is  om  hierover  een  gesprek  aan  te  gaan,  omdat  dit  vaker  voorkomt.  
  
10.  Rondvraag  
De  secretaris  merkt  op  dat  het  jaarverslag  2018  reeds  klaar  is  en  tegelijkertijd  met  de  
jaarrekening  op  de  agenda  zal  komen.    
  
De  tijdsaanduidingen  van  de  klokken  op  de  toren  lopen  niet  gelijk.  De  voorzitter  gaat  
daar  een  mail  over  sturen.  
  
Wordt  bij  de  opknapbeurt  van  de  Sivertstraat  ook  de  Plaastraat  meegenomen?  Want  
deze  stond  al  op  de  planning  om  binnen  een  korte  periode  te  worden  aangepakt.  De  
heer  Schot  vraagt  dit  intern  na.  
  
  
Margriet  Seijner  
Secretaris  Dorpsraad  Meliskerke  
07-04-2019  


