
	  
Notities	  van	  de	  openbare	  digitale	  bestuursvergadering	  dorpsraad	  Meliskerke	  
Datum:	  17	  november	  2020	  
	  

	  
Aanwezig	  van	  bestuur:	  dhr.	  P.	  Gillissen,	  dhr.	  C.	  Hofman,	  dhr.	  J.	  Matthijsse	  en	  	  
mw.	  M.	  Seijner.	  
Anderen:	  mw.	  M.	  Bierens,	  dhr.	  A.	  van	  der	  Heijde	  (kernambtenaar),	  dhr.	  S.	  Jacobse	  (fractie	  
SGP/CU	  Veere),	  dhr.	  L.	  Joosse,	  mw.	  B.	  van	  der	  Kevie,	  dhr.	  C.	  Maas	  (kernwethouder),	  mw.	  A.	  
Spruijt,	  mw.	  N.	  de	  Visser.	  	  
M.k.a.:	  mw.	  E.	  Braat	  (Stichting	  Welzijn	  Veere),	  dhr.	  A.	  Wielemaker	  (steunfractie	  CDA	  Veere),	  
mw.	  M.	  Osté	  (fractie	  VVD	  Veere).	  
	  
Deze	  vergadering	  heeft	  online	  plaats.	  

1.	  Opening	  
De	  voorzitter	  heet	  allen	  welkom.	  	  

2.	  Mededelingen	  en	  aanvullende	  agenda	  
a.	  Concept	  Wijzigingsbesluit	  Huisvestingsverordening	  tweede	  woningen	  Veere.	  
De	  centrumgebieden	  van	  alle	  kernen	  in	  de	  gemeente	  Veere	  komen	  in	  het	  werkingsgebied	  van	  de	  
Huisvestingsverordening	  tweede	  woningen	  te	  vallen.	  Dat	  betekent	  dat	  het	  voor	  panden	  met	  de	  
bestemming	  wonen	  of	  gemengd	  niet	  meer	  toegestaan	  is	  om	  het	  pand	  te	  gebruiken	  als	  tweede	  
woning.	  Deze	  wijziging	  gaat	  in	  per	  1	  januari	  2021.	  In	  Meliskerke	  gaat	  het	  grofweg	  om	  de	  panden	  aan	  
de	  Dorpsstraat/Torenstraat	  tussen	  de	  Cornelis	  Jaspersesstraat	  en	  het	  Klienkerpad.	  	  	  
	  
3.	  Notities	  22-‐09-‐2020	  +	  actiepuntenlijst	  	  
Notities	  worden	  vastgesteld.	  	  

Actiepuntenlijst:	  
-‐	  200708.03:	  Melden	  bij	  gemeente	  dat	  kwaliteit	  van	  mobiel	  bellen	  nog	  steeds	  slecht	  is,	  is	  gebeurd.	  Het	  
zal	  met	  de	  wethouder	  besproken	  worden.	  Het	  advies	  is	  het	  probleem	  bij	  de	  eigen	  provider	  te	  melden.	  
Een	  oplossing	  voor	  de	  korte	  termijn	  is	  wifibellen.	  	  
Begin	  2021	  zal	  er	  weer	  contact	  over	  met	  de	  gemeente	  zijn.	  
-‐	  200708.08:	  Het	  organiseren	  van	  een	  alternatief	  voor	  de	  nieuwjaarsbijeenkomst	  is	  opgepakt.	  
-‐	  200922.03:	  Voors	  en	  tegens	  van	  het	  plaatsen	  van	  een	  ooievaarspaal	  zijn	  opgemaakt.	  Het	  bestuur	  ziet	  
ervan	  af.	  
-‐	  200922.04:	  Potentiële	  bestuursleden	  benaderen.	  Is	  gebeurd	  

4.	  Ingekomen	  stukken	  
a)	  21-‐09-‐2020:	  Veere,	  Aanvraag	  reguliere	  bijdrage	  2020	  /	  doorschuiven	  restant	  bedragen	  extra	  
bijdrage	  2017,	  2019	  en	  2020.	  Op	  het	  jaar	  2017	  komt	  nog	  een	  correctie	  van	  de	  gemeente.	  	  
b)	  09-‐2020:	  Stichting	  Cultureel	  Meliskerke,	  afschrift	  brief	  aan	  gemeente	  Veere	  m.b.t.	  aanvraag	  
realisatie	  van	  kunstobject	  De	  Verbinding.	  V.k.a.	  
c)	  05-‐10-‐2020:	  Rabobank,	  start	  Rabo	  Club	  Support.	  V.k.a.	  
d)	  06-‐10-‐2020:	  Veere,	  geen	  activiteiten	  kustkernen	  t/m	  31-‐12-‐2020.	  V.k.a.	  
e)	  08-‐10-‐2020:	  Welzijn	  Veere,	  nieuwsbrief	  vrijwilligersorganisaties.	  V.k.a.	  
f)	  09-‐10-‐2020:	  Veere,	  nieuwsbrief	  40.	  V.k.a.	  
g)	  13-‐10-‐2020:	  Veere,	  Regeling	  Reductie	  Energiegebruik.	  V.k.a.	  
h)	  16-‐10-‐2020:	  Veere,	  nieuwsbrief	  41.	  V.k.a.	  	  
i)	  23-‐10-‐2020:	  Veere,	  nieuwsbrief	  42.	  V.k.a.	  



j)	  25-‐10-‐2020:	  Stichting	  Cultureel	  Meliskerke,	  uitnodiging	  om	  kennis	  te	  maken.	  Wegens	  corona	  niet	  op	  
in	  kunnen	  gaan.	  
k)	  04-‐11-‐2020:	  Ons	  Huis,	  sluiting	  i.v.m.	  corona.	  V.k.a.	  
l)	  06-‐11-‐2020:	  Veere,	  nieuwsbrief	  44.	  V.k.a.	  
m)	  09-‐11-‐2020:	  Welzijn	  Veere,	  Poster	  lichtjes	  in	  donkere	  tijden.	  V.k.a.	  
	  
5.	  Uitgegane	  stukken	  
a)	  28-‐09-‐2020:	  Stichting	  Cultureel	  Meliskerke,	  overdracht	  inventarisatie	  culturele	  activiteiten	  in	  
Meliskerke.	  V.k.a.	  
b)	  05-‐10-‐2020:	  Ondernemersvereniging	  Meliskerke,	  overdracht	  conclusies	  HZ	  onderzoek.	  Secretaris	  
zal	  dit	  rapport	  op	  hun	  verzoek	  doorsturen	  naar	  de	  kernwethouder	  en	  aan	  dhr.	  S.	  Jacobse.	  
c)	  12-‐11-‐2020:,	  Ondernemersvereniging	  Meliskerke,	  delen	  van	  kosten	  voor	  website	  Meliskerke.info.	  
V.k.a.	  
d)	  07-‐11-‐2020:	  Ondernemers	  in	  Meliskerke,	  inschrijflijst	  sponsoring	  aanvullend	  straatmeubilair	  in	  
Torenstraat.	  V.k.a.	  

6.	  Verslaggeving	  van/stand	  van	  zaken	  
a)	  Website	  meliskerke.info.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Overleg	  met	  Ondernemersvereniging	  samenwerking	  websites.	  De	  ondernemersvereniging	  
heeft	  nu	  ook	  een	  afdeling	  binnen	  de	  site	  van	  de	  dorpsraad.	  Afgesproken	  is	  dat	  de	  jaarlijkse	  kosten	  nu	  
ook	  samen	  gedeeld	  worden.	  
b)	  Commissie	  Welzijn	  Meliskerke.	  De	  plannen	  m.b.t.	  alternatief	  voor	  nieuwjaarsbijeenkomst	  dat	  nu	  
niet	  door	  kan	  gaan	  worden	  gedeeld.	  
c)	  Bewoners-‐/ondernemerscommissie	  Herinrichting	  Torenstraat.	  Evaluatie	  heeft	  plaatsgehad.	  Daar	  
werden	  de	  laatste	  puntjes	  op	  de	  i	  gezet.	  De	  werkzaamheden	  van	  de	  herinrichting	  lopen	  op	  schema.	  
Op	  het	  verzoek	  van	  de	  werkgroep	  om	  nieuwe	  fietsstroken	  in	  de	  Dorpsstraat	  aan	  te	  leggen	  is	  door	  de	  
gemeente	  tegemoet	  gekomen	  door	  het	  aanbrengen	  van	  nieuwe	  belijningen	  waarmee	  een	  bredere	  
fietsstrook	  gesuggereerd	  wordt.	  Dit	  zou	  een	  snelheidsvertragend	  effect	  moeten	  hebben	  op	  het	  
gemotoriseerd	  verkeer.	  	  
d)	  Werkgroep	  Meliskerke	  Beweegt.	  De	  werkgroep	  komt	  in	  april	  2021	  weer	  bij	  elkaar.	  
e)	  Plan	  Pauwhoekstraat	  vm	  Zeester.	  Er	  wordt	  door	  de	  gemeente	  op	  dit	  moment	  gewerkt	  aan	  schetsen	  
van	  twee	  varianten.	  
f)	  Kunstadviesgroep	  Kunst	  in	  de	  Openbare	  Ruimte.	  Binnenkort	  heeft	  een	  gesprek	  plaats	  tussen	  
dorpsraad,	  gemeente	  en	  Stichting	  Cultureel	  Meliskerke	  over	  het	  kunstobject	  De	  Verbinding.	  
g)	  Ooievaarsnest	  in	  de	  omgeving	  Meliskerke.	  Hier	  wordt	  geen	  energie	  meer	  in	  gestoken.	  
h)	  Excursie	  Schietvereniging	  Meliskerke.	  Wordt	  weer	  opgepakt	  zodra	  dat	  weer	  mogelijk	  is.	  
i)	  	  Alternatief	  voor	  nieuwjaarsbijeenkomst	  2021.	  De	  Commissie	  Welzijn	  Meliskerke	  heeft	  ideeën	  om	  
toch	  iets	  te	  doen	  waarmee	  aandacht	  wordt	  gevraagd	  tot	  omzien	  naar	  elkaar	  en	  volhouden	  in	  deze	  
coronatijd.	  
	  
7.	  Uitwerking	  dorpsplan	  Meliskerke	  
Het	  overzicht	  van	  onderwerpen	  m.b.t.	  uitvoering	  van	  het	  dorpsplan	  laat	  zien	  dat	  het	  grootste	  deel	  van	  
alle	  onderwerpen	  is	  afgerond.	  Daarom	  gaat	  de	  dorpsraad	  nu	  ook	  met	  de	  overgebleven	  punten	  uit	  het	  
dorpsplan	  (de	  kleinere	  onderwerpen)	  aan	  de	  slag.	  	  	  
	  
8.	  Uitbreiding	  bestuur	  
De	  dames	  A.	  Spruijt,	  N.	  de	  Visser	  en	  B.	  van	  der	  Kevie	  en	  dhr.	  L.	  Joosse	  zijn	  door	  de	  gevraagd	  of	  zij	  
willen	  toetreden	  tot	  het	  bestuur	  van	  de	  dorpsraad.	  	  
Mw.	  Spruijt	  wil	  er	  nog	  even	  over	  nadenken,	  de	  anderen	  geven	  aan	  toe	  te	  willen	  treden.	  
Zij	  zijn	  vanaf	  vandaag	  dan	  ook	  lid	  van	  het	  bestuur.	  Het	  huidige	  bestuur	  is	  daar	  blij	  mee	  en	  heet	  hen	  van	  
harte	  welkom.	  De	  secretaris	  zal	  dit	  bij	  de	  KvK	  bekendmaken.	  
	  



9.	  Financiën	  
a)	  Financieel	  overzicht	  tot	  1	  oktober	  2020	  en	  balans.	  Het	  jaar	  2020	  wordt	  afgesloten	  met	  een	  een	  
positief	  saldo.	  De	  penningmeester	  wordt	  decharge	  verleend.	  Mw.	  M.	  Bierens	  wordt	  hartelijk	  bedankt	  
voor	  haar	  rol	  als	  financieel	  administrateur.	  
b)	  Sponsoring	  straatmeubilair.	  Voorstel:	  uit	  de	  reserves	  €	  3.630	  euro	  beschikbaar	  stellen.	  Het	  bestuur	  
stemt	  in	  met	  het	  voorstel	  om	  dit	  bedrag	  aan	  te	  wenden	  voor	  onder	  andere	  een	  informatiebord,	  
bloembakken,	  drinkwatertappunt	  en	  naamplaatjes.	  Aan	  de	  ondernemers	  in	  de	  Dorpsstraat,	  
Burgemeester	  Adelaarstraat	  en	  de	  Torenstraat	  is	  een	  brief	  met	  inschrijflijst	  gestuurd	  met	  de	  vraag	  of	  
zij	  iets	  van	  een	  lijst	  willen	  sponsoren.	  	  
c)	  Stand	  van	  zaken	  Rabo	  Clubsupport.	  De	  actie	  Rabo	  Clubsupport	  heeft	  €	  408,44	  opgeleverd.	  Het	  
bestuur	  dankt	  allen	  die	  op	  de	  dorpsraad	  Meliskerke	  gestemd	  hebben.	  

10.	  Rondvraag	  
Om	  te	  weten	  hoe	  de	  naamgeving	  van	  een	  straat,	  pad	  of	  plein	  in	  zijn	  werk	  gaat	  zal	  dhr.	  Hofman	  contact	  
opnemen	  met	  de	  gemeente	  Veere.	  

Vergaderschema	  2021:	  
Dinsdagavond	  19.30	  uur	  
16	  februari	  
16	  maart	  
18	  mei	  
13	  juli	  
21	  september	  
23	  november	  

11.	  Sluiting	  	  	  	  	  
De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  en	  dankt	  alle	  aanwezigen	  voor	  hun	  inzet.	  

	  
M.	  Seijner,	  secretaris	  
2	  december	  2020	  


