Notities van de openbare bestuursvergadering dorpsraad Meliskerke
Datum: 13 juli 2021

Aanwezig van bestuur:
Peter Gillissen (voorzitter), Margriet Seijner (secretaris), Jaap Matthijsse (penningmeester),
Colin Hofman, Leon Joosse.
Anne Spruijt, Nathalja de Visser (notulist).
Overige aanwezigen:
Sander Jacobse (fractie SGP/CU Veere), Arno van der Heijde (kernambtenaar), Mineke Bierens.
Met kennisgeving afwezig
Britt van der Kevie (bestuurslid), Chris Maas (kernwethouder), Esther Braat (Stichting Welzijn
Veere), Marja Osté (fractie VVD Veere), vertegenwoordiger fractie CDA Veere.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Met name de nieuwe bestuursleden
worden welkom geheten. Het is voor hen de eerste fysieke vergadering. De laatste fysieke
bijeenkomst was 10 maanden geleden op 22 september 2020.
2. Mededelingen en aanvullende agenda
a)Data volgende vergaderingen: 21 september en 30 november 2021
b)De voorzitter deelt mee dat hij op verzoek van een oudere bewoner via internet een verwijsbord
van de fietsroute 42 heeft geregeld. Dit bord was verwijderd wegens de herinrichting van de
Torenstraat.
c)Aanvullende agenda:
6i Telefoonontvangst Meliskerke en omgeving.
9a afscheid Margriet Seijner.
3. Notities 13-04-2021 + actiepuntenlijst
Naar aanleiding van punt 3a over de verkiezingen word besloten dat Peter en Nathalja in de volgende
vergadering een plan van aanpak op de agenda zullen zetten.
De secretaris deelt mee dat de aanvullingen in het jaarverslag over de bezittingen van de dorpsraad is
verwerkt. Het nieuwe jaarverslag zal naar alle bestuursleden worden gestuurd.
Besluit: de notities worden met dank aan de secretaris goedgekeurd.
Actiepuntenlijst:
-180327.05: Duurzaamheidsplan gemeente Veere: afvoeren en meenemen naar nieuw nog op te
stellen dorpsplan.
-200708.02, 210413.02 en 210413.05: deze nummers worden samengevoegd: uitwerking HZ - notitie
Toekomst Winkelbestand Meliskerke.
4. Ingekomen stukken
a) 11-05-2021, Welzijn Veere, nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Besluit: De voorzitter, secretaris en penningmeester zullen een en ander bestuderen en met een
voorstel komen.
b) 21-05-2021, A. Wielemaker, beëindiging werkzaamheden voor steunfractie CDA. De secretaris heeft
reeds een bedank briefje gestuurd. (zie 5.a)
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c) 11-06-2021, Veere, Uitnodiging Digitale informatiebijeenkomst Transitievisie warmte op 1 juli 2021
Meegedeeld wordt dat het een vrij technische bijeenkomst was en dat de kernen in Veere na zomer
2021 zullen worden benaderd.
d) 21-06-2021, Veere, actuele lijst stads- en dorpsraden gemeente Veere. Voor kennisgeving
aangenomen (v.k.a).
5. Uitgegane stukken
a) 14-06-2021, A. Wielemaker, reactie op beëindiging werkzaamheden steunfractie CDA; v.k.a.
b) 28-06-2021, Ondernemersvereniging Meliskerke, herhaald verzoek om reactie te geven op onze
brief d.d. 5-10-2020 met de vraag of zij richting gemeente samen wil optrekken m.b.t. uitkomsten van
HZ onderzoek winkelbestand Meliskerke; v.k.a.
6. Verslaggeving van/stand van zaken
a) Website meliskerke.info /webmail
De
De website wordt nog steeds heel goed bezocht. Datums worden bij artikelen geplaatst zodat deze
makkelijker te vinden zijn. Op Facebook en Instagram wordt alles gedeeld wat op de website staat
zodat er meer doelgroepen bereikt worden. De website is best wel bekend. Juist jongeren liken heel
veel op Instagram. De informatie over de vergaderingen moet aantrekkelijker gemaakt worden voor
jongeren. Informatie over dorpshuis Ons Huis online zetten.
De webmail krijgt veel spam binnen. Hierdoor worden weleens belangrijke brieven gemist.
Besluit:
O Colin en Anne gaan de informatie op de website afstemmen op Instagram.
O Colin neemt contact op met Hans Moll beheerder dorpshuis.
O Colin gaat informeren naar kosten voor de spamfilter bij Elloro.
b) Commissie Welzijn Meliskerke
De commissie is 6 juli jongstleden bij elkaar geweest. De commissie heeft belangstelling voor
medewerking aan de nieuwjaarsbijeenkomst 2022.
c) Herinrichting Torenstraat
- Actuele stand van zaken
In het najaar worden de laatste planten in de kerktuin gezet.
De ontdekte grafsteen word wellicht gerestaureerd.
Het idee is verder om een informatiebordje er bij te plaatsen. Hierover is contact met de gemeente en
het Zeeuws Archief. Bij de vier bloembakken zijn twee banken tijdelijk geplaatst
- Sfeerverlichting
De bestuursleden hebben individueel een uiteenzetting over de besprekingen met de
vertegenwoordigers van de OVM ontvangen van Jaap en Peter. Voor de duidelijkheid wordt
meegedeeld dat Jaap en Peter niet meer verder willen praten over de sfeerverlichting in de
Torenstraat met die vertegenwoordigers waarmee tot nu toe is gesproken. De gang van zaken wordt
door iedereen betreurd. Vernomen is dat leden van de OVM een gesprek willen met de dorpsraad.
Uit de afrekening sponsoring aanvullend straatmeubilair Torenstraat (zie agenda punt 7b) blijkt dat er
nog een bedrag resteert van +/- €2100. Hiermee zou verlichting van een boom in de tuin van
Odulphuskerk betaald kunnen worden. Kosten +/- €1800.
Besluit:
O uitnodiging OVM afwachten.
O nadere uitwerking boomverlichting door Jaap en Peter.
- Opening Torenstraat
De voorzitter deelt mee dat met de gemeente al sinds 23 maart wordt gemaild over de opening van
de Torenstraat. Tot op heden heeft hij nog steeds weinig tot niets gehoord; sterker zelfs de
desbetreffende ambtenaar is nu met vakantie en de voorgestelde datum zou aanstaande zaterdag
zijn.
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Conclusie: dit is een vreemde gang van communiceren.
d) Werkgroep Meliskerke Beweegt
Anne doet verslag van de activiteiten die tot nu toe zijn georganiseerd, te weten:
Zomeravondvoetbaltoernooi (78 kinderen/jongeren) en bootcamp.
Het voetbaltoernooi is in ieder geval voor herhaling vatbaar.
De wens is dat er op tijd bekend is welke beschikbare financiële middelen er zijn en meer vrijwilligers.
Besluit:
O Peter en Anne komen eerst bij elkaar om een bijeenkomst van Meliskerke Beweegt voor te
bereiden.
O In het kader van het opstellen van de begroting 2022 zal ook een deelbegroting voor Meliskerke
Beweegt worden opgesteld.
e) Plan Pauwhoekstraat vm Zeester
Een beleidsambtenaar heeft laat weten dat een gesprek met de kernwethouder niet door gaat want
er is niets nieuws te melden. De voorzitter vindt dit een vreemde gang van zaken en vraagt zich af of
de kernwethouder hiervan op de hoogte is.
Besluit:
Gelet op de komende vakantieperiode zal de publicatie van de Omgevingsvisie/woonvisie in
september worden afgewacht.
f) Invulling Torenstraat 12-16
De percelen 12 en 16 zouden beter onderhouden moeten worden. Het is geen net zicht van het dorp
als dit er zo onverzorgd bij liggen. In tegenstelling tot de informatie van de gemeente wordt er
geparkeerd op de percelen 12 en 16. De dorpsraad heeft hier geen enkele moeite mee, maar voorziet
in de toekomst wel problemen als de percelen bebouwd worden.
Ook wordt aandacht gevraagd voor de zgn muurschildering. Dit zit er niet fraai uit.
Besluit:
O Colin neemt contact op met de gemeente over het onderhoud van de percelen 14 en 16.
O De zgn muurschildering moet ook aangepakt worden. Arno neemt dit punt mee om te bespreken
binnen de gemeente.
g) Organisatie nieuwjaarsbijeenkomst 2022
Zoals eerder vermeld, heeft de Commissie Welzijn belangstelling om mee te werken. Colin en Nathalja
gaan samen kijken naar een datum om over dit punt te praten en nemen contact op met Dora
Willemse in verband met een eventuele muzikale bijdrage
h) Excursies
Besluit:
Na overleg met Colin stuurt Anne een email naar iedereen van de dorpsraad met de vraag om tips en
ideeën voor een bezoek aan bedrijven, stichtingen en verenigingen.
i) Telefoonontvangst Meliskerke en omgeving.
Besluit: Arno zal informeren naar de stand van zaken.
7. Financiën
a) Aanvraag extra budget gemeente Veere vóór 1 september 2021
Besluit: Jaap zal een en ander voorbereiden.
b) Afrekening sponsoring aanvullend straatmeubilair Torenstraat
Besluit: akkoord
c) Financieel overzicht 1e helft 2021
Besluit: de gemeente zal gevraagd worden om het restant van het extra budget te mogen houden
voor de uitvoering van het dorpsplan.
8. Bestuursaangelegenheden
a) Aftreden bestuurslid/secretaris Margriet Seijner
Besluit: akkoord
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b) Benoemen bestuurslid N. de Visser tot secretaris
Besluit: bij acclamatie akkoord.
9. Rondvraag.
geantwoord dat dit niet gebruikelijk is in een 30km zone. Hierover zijn wel meerder reacties
binnengekomen.
Besluit:
Op de volgende agenda zal het agendapunt “veilige schoolroute” geplaatst worden.
- Op de vraag of toeristen overal in het dorps vrij mogen parkeren wordt geantwoord dat dit overal op
de openbare weg mag. Als het een uitvloeisel is van het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Veere
zal dit bij de gemeente bekend moeten worden gemaakt.
Besluit: Arno kaart dit aan binnen het gemeentelijk apparaat.
- Het probleem van de wateroverlast na hevige regenbuien in de Berstraat is beken bij de gemeente
9a Afscheid Margriet Seijner
De voorzitter schets in het kort de bestuurswerkzaamheden van Margriet in de afgelopen 6 jaar, 8
maanden en 9 dagen. Zij wordt bedankt voor haar werk en inzet en veel succes toegewenst, privé en
in haar huidige werk in de gemeente Middelburg. Daarna wordt haar als dank een attentie en een bos
bloemen overhandigd.
10. Sluiting
Na de aanwezigen uitgenodigd te hebben voor een hapje en een drankje in verband met het vertrek
van Margriet sluit de voorzitter de vergadering.
Meliskerke, 10-8-2021
Nathalja de Visser, secretaris
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