
	  
Notities	  van	  de	  openbare	  bestuursvergadering	  dorpsraad	  Meliskerke	  
Datum:	  22	  september	  2020	  
	  

	  
Aanwezig	  van	  bestuur:	  dhr.	  P.	  Gillissen,	  dhr.	  C.	  Hofman,	  dhr.	  J.	  Matthijsse	  en	  	  
mw.	  M.	  Seijner.	  
Anderen:	  mw.	  E.	  Braat	  (Stichting	  Welzijn	  Veere),	  dhr.	  A.	  Van	  der	  Heijde	  (kernambtenaar),	  M.	  
Smit	  (Stichting	  Cultureel	  Meliskerke),	  dhr.	  A.	  Wielemaker	  (steunfractie	  CDA	  Veere).	  	  
M.k.a.:	  mw.	  N.	  Van	  den	  Berg	  (VVD	  Veere),	  mw.	  M.	  Bierens	  en	  dhr.	  C.	  Maas	  (kernwethouder)	  
	  
	  

1.	  Opening	  

De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  iedereen	  welkom.	  
	  

2.	  Mededelingen	  en	  aanvullende	  agenda	  

Geen.	  
	  

3.	  Notities	  08-‐07-‐2020	  +	  actiepuntenlijst	  

Notities	  worden	  vastgesteld.	  
	  
Actiepuntenlijst	  
200708.01:	  Navragen	  Staatsbosbeheer	  aan	  welke	  voorwaarden	  een	  geschikte	  plek	  voor	  een	  
ooievaarsnest	  moet	  voldoen	  is	  gebeurd.	  
200708.04:	  Bijwerken	  tekst	  op	  website	  over	  herkomst	  straatnamen	  is	  gebeurd.	  
200708.06:	  Culturele	  activiteiten	  op	  agenda	  dorpsraad	  is	  gebeurd.	  
200708.09:	  Verzoek	  gemeente	  Veere	  tot	  uitbetalen	  budget	  2020	  en	  vragen	  restant	  2020	  door	  te	  
schuiven	  naar	  volgend	  jaar.	  Ook	  een	  overzicht	  vragen	  van	  alle	  restanten	  die	  in	  het	  verleden	  
doorgeschoven	  mochten	  worden	  is	  gebeurd.	  
200708.11:	  Voorstel	  lief-‐	  en	  leedpot	  is	  gebeurd.	  
	  
4.	  Ingekomen	  stukken	  
a)	  12-‐08-‐2020,	  gemeente	  Veere,	  overzicht	  restanten	  en	  2019	  en	  langer	  geleden.	  Besloten	  is	  om	  een	  
kopie	  van	  deze	  brief	  aan	  mw.	  M.	  Bierens	  te	  sturen.	  
b)	  Diverse,	  gemeente	  Veere,	  nieuwsbrieven	  week	  26,	  27,	  31,	  34,	  35.	  V.k.a.	  
c)	  	  14-‐07-‐2020,	  gemeente	  Veere,	  inschrijven	  gebiedstafels	  Omgevingsvisie	  Veere	  2047.	  Afgesproken	  
wordt	  dat	  de	  heren	  Matthijsse	  en	  Gillissen	  de	  dorpsraad	  zullen	  vertegenwoordigen.	  
d)	  21-‐07-‐2020,	  gemeente	  Veere,	  4e	  herziening	  bestemmingsplan	  buitengebied.	  V.k.a.	  
e)	  19-‐08-‐2020,	  Stichting	  Welzijn	  Veere,	  (online)	  workshops.	  V.k.a.	  
f)	  24-‐08-‐2020,	  Rabobank,	  online	  Rabobank	  Prinsjesdaglezing	  woensdag	  16-‐09-‐2020.	  V.k.a.	  
g)	  26-‐08-‐2020,	  Zeeuwse	  Vereniging	  Van	  Kleine	  Kernen,	  invoeren	  contributie	  €	  25,00	  per	  jaar.	  	  
Afgesproken	  wordt	  vooralsnog	  geen	  lidmaatschap	  aan	  te	  gaan.	  De	  secretaris	  zal	  dit	  communiceren	  
h)	  31-‐08-‐2020,	  Rabobank,	  inschrijven	  Rabo	  Club	  Support.	  Jaap	  regelt	  inschrijving.	  
i)	  02-‐09-‐2020,	  Gemeente	  Veere,	  bestrating	  toegang	  begraafplaats.	  V.k.a.	  
j)	  02-‐09-‐2020,	  Kern	  met	  Pit,	  inschrijven	  voor	  Kern	  met	  pit.	  V.k.a.	  



k)	  07-‐09-‐2020,	  Gemeente	  Veere,	  planning	  herinrichting	  Torenstraat	  Meliskerke	  (start	  21-‐09-‐2020).	  Is	  
ook	  in	  werkgroep	  herinrichting	  besproken.	  Brief	  is	  alleen	  aan	  aanwonenden	  en	  bedrijven	  gestuurd.	  
V.k.a.	  

5.	  Uitgegane	  stukken	  
31-‐7-‐2020,	  gemeente	  Veere:	  	  
-‐	  Verzoek	  om	  restant	  extra	  bijdrage	  2019	  (€	  761,49)	  te	  behouden	  en	  over	  te	  hevelen	  naar	  2021	  t.b.v.	  
de	  uitvoering	  van	  het	  Dorpsplan	  Meliskerke	  /Herinrichting	  Torenstraat.	  	  
-‐	  Verzoek	  om	  restant	  €	  1.142,-‐-‐	  van	  extra	  bijdrage	  2020	  te	  behouden	  en	  over	  te	  hevelen	  naar	  2021	  
t.b.v.	  de	  uitvoering	  van	  het	  Dorpsplan	  Meliskerke	  /	  Herinrichting	  Torenstraat	  in	  2021.	  	  
-‐	  Verzoek	  om	  alle	  reserveringen	  die	  zijn	  opgespaard	  in	  voorgaande	  jaren	  mee	  te	  mogen	  nemen	  naar	  
2021.	  Tevens	  het	  verzoek	  om	  een	  totaaloverzicht	  van	  alle	  overgehevelde	  restantbedragen	  in	  het	  
verleden.	  	  

6.	  Verslaggeving	  van/stand	  van	  zaken	  

a)   Kunstobject	  De	  Verbinding/Stichting	  Cultureel	  Meliskerke.	  
Dhr.	  Smit	  meldt	  dat	  m.b.t.	  het	  kunstobject	  De	  Verbinding	  alleen	  de	  financiering	  nog	  niet	  rond	  is.	  I.v.m.	  
vakanties	  verloopt	  e.e.a.	  traag.	  	  
Stichting	  Cultureel	  Meliskerke	  is	  nog	  niet	  bezig	  met	  invulling	  geven	  aan	  culturele	  activiteiten.	  
Kunstobject	  De	  Verbinding	  heeft	  prioriteit.	  	  
b)  Website	  meliskerke.info.	  	  
Wordt	  goed	  bezocht.	  In	  augustus	  meer	  dan	  in	  juli.	  Foto’s	  van	  herinrichting	  Torenstraat	  zijn	  leuk	  voor	  
op	  de	  site.	  
Overleg	  met	  Ondernemersvereniging	  over	  samenwerking	  websites:	  de	  aanpassing	  op	  de	  website	  is	  
nog	  niet	  gedaan.	  Wij	  zullen	  hier	  verder	  geen	  actie	  meer	  ondernemen.	  
c)   Commissie	  Welzijn	  Meliskerke.	  Vandaag	  is	  de	  commissie	  bijeen	  geweest.	  	  Voortgang	  activiteiten	  
heeft	  stilgelegen.	  Gezocht	  wordt	  naar	  activiteiten	  m.b.t.	  “Oog	  voor	  elkaar	  hebben”.	  In	  Meliskerke	  is	  
door	  inwoners	  veel	  gedaan	  aan	  praktische	  hulp	  tijdens	  de	  coronatijd.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  er	  oog	  is	  
voor	  eenzaamheid.	  Mw.	  Oosterhuis	  stopt	  als	  coördinator	  burenhulp	  maar	  blijft	  lid	  van	  
welkomstcomité.	  	  
d)   Bewoners-‐/ondernemerscommissie	  en	  de	  werkgroep	  Herinrichting	  Torenstraat	  	  
zijn	  bijeengeweest	  voor	  een	  evaluatiegesprek.	  Het	  project	  is	  positief	  afgerond.	  Geplande	  
bewonersbijeenkomst	  kon	  niet	  plaatshebben	  door	  coronamaatregelen.	  Daar	  is	  een	  bewonersbrief	  
voor	  gekomen.	  JDInfra	  heeft	  faseringen	  doorgegeven.	  Alle	  omleidingen	  zijn	  besproken.	  Gemeente	  is	  
gevraagd	  om	  een	  extra	  groot	  bord	  met	  een	  P	  als	  verwijzing	  naar	  parkeerterrein	  van	  Ons	  Huis.	  Ook	  is	  
gesproken	  over	  het	  kunstobject	  De	  Verbinding.	  Daar	  moet	  mogelijk	  een	  fundering	  voor	  komen.	  Het	  
advies	  aan	  de	  Stichting	  Cultureel	  Meliskerke	  is	  om	  contact	  te	  houden	  met	  de	  projectleider	  van	  de	  
herinrichting	  Torenstraat.	  Het	  kunstobject	  kan	  beter	  meteen	  worden	  meegenomen	  bij	  de	  
herinrichting	  dan	  dat	  achteraf	  de	  straat	  weer	  opengebroken	  moet	  worden.	  Of	  er	  een	  watertappunt	  
komt	  is	  nog	  niet	  duidelijk.	  Het	  oude	  gebouwtje	  van	  de	  Kinderopvang	  Walcheren	  en	  het	  Rode	  Kruis	  
wordt	  na	  de	  kerstvakantie	  gesloopt.	  Buizen	  en	  kabels	  worden	  opgeslagen	  in	  een	  
gereedschapscontainer	  voor	  het	  oude	  zijdemuseum.	  Woensdag	  23-‐9-‐2020	  wordt	  de	  eerste	  schop	  in	  
de	  grond	  gezet	  door	  wethouder.	  Is	  mogelijk	  een	  persmoment.	  
In	  de	  commisie	  Ruimtelijke	  Ordening	  zijn	  opnieuw	  vragen	  gesteld	  over	  mogelijke	  fietsstroken	  in	  de	  
Dorpsstraat.	  De	  dorpsraad	  zou	  graag	  zien	  dat	  de	  fietsstroken	  door	  de	  gemeente	  worden	  aangelegd:	  óf	  
meteen	  bij	  de	  aanpak	  Torenstraat	  óf	  dat	  ze	  worden	  opnemen	  in	  de	  meerjarenplanning.	  	  
e)  Werkgroep	  Meliskerke	  Beweegt.	  Na	  overleg	  met	  mw.	  A.	  Spruijt	  zal	  de	  werkgroep	  in	  het	  voorjaar	  
2021	  weer	  bijeenkomen	  om	  voor	  de	  zomer	  weer	  een	  Zomeravondvoetbaltoernooi	  te	  organiseren.	  
f)   Plan	  Pauwhoekstraat	  vm	  Zeester.	  
Communicatie	  verloopt	  niet	  helemaal	  zoals	  het	  hoort.	  Slechts	  een	  aantal	  omwonenden	  is	  



geïnformeerd.	  Dat	  is	  niet	  wenselijk.	  De	  heer	  Gillissen	  zal	  contact	  opnemen	  met	  de	  gemeente	  om	  deze	  
zaak	  te	  bespreken.	  	  
g)   Culturele	  activiteiten	  Meliskerke.	  Het	  door	  de	  dorpsraad	  opgesteld	  overzicht	  van	  aanwezige	  
culturele	  activiteiten	  in	  Meliskerke	  wordt	  opgestuurd	  naar	  het	  contactadres	  van	  de	  Stichting	  Cultureel	  
Meliskerke.	  	  
h)   Adviesgroep	  Kunst	  in	  de	  Openbare	  Ruimte.	  
De	  adviesgroep	  kunst	  in	  de	  openbare	  ruimte	  is	  nog	  niet	  gestart.	  De	  kernambtenaar	  ligt	  toe	  dat	  in	  2021	  
de	  financiële	  middelen	  voor	  beleid	  en	  kunst	  in	  de	  openbare	  ruimte	  er	  niet	  zijn.	  Ze	  zijn	  wel	  opgenomen	  
in	  de	  meerjarenraming	  2020-‐2024.	  Er	  zal	  een	  gesprek	  komen	  in	  petit	  comité	  van	  wethouder,	  
kernambtenaar,	  enkele	  leden	  werkgroep	  en	  een	  lid	  van	  de	  dorpsraad	  (mw.	  Seijner).	  Uitnodiging	  
gemeente	  volgt.	  
i)   Ooievaarsnest	  in	  de	  omgeving	  Meliskerke.	  
Colin	  zal	  voors	  en	  tegens	  op	  een	  rij	  zetten.	  Hij	  zal	  bij	  de	  vogelbescherming	  advies	  inwinnen	  of	  het	  
plaatsen	  van	  een	  ooievaarsnest	  überhaupt	  wel	  verstandig	  is	  gezien	  de	  terugloop	  van	  aantal	  
weidevogels.	  Daarnaast	  zal	  hij	  advies	  inwinnen	  bij	  de	  Stichting	  Landschapsbeheer	  Zeeland	  o.a.	  over	  
een	  goede	  plek	  voor	  een	  ooievaarsnest.	  	  
j)   Excursie	  Schietvereniging	  Meliskerke.	  
Mail	  naar	  secretaris	  gestuurd.	  Nog	  geen	  reactie	  gehad.	  
k)   Nieuwjaarsbijeenkomst	  2021.	  
I.v.m.	  maatregelen	  corona	  zal	  deze	  waarschijnlijk	  niet	  door	  kunnen	  gaan.	  Wellicht	  kan	  in	  
samenwerking	  met	  Commissie	  Welzijn	  gezocht	  worden	  naar	  een	  alternatief.	  Bijvoorbeeld	  een	  
activiteit	  die	  een	  positieve	  bijdrage	  aan	  de	  saamhorigheid	  levert.	  	  

7.	   Uitwerking	  dorpsplan	  Meliskerke	  
Zie	  “Overzicht	  besprekingen	  uitvoering	  dorpsplan	  tijdens	  vergaderingen	  dorpsraad”.	  Veel	  zaken	  
zijn	  al	  afgerond.	  Er	  zijn	  nog	  punten	  die	  nog	  niet	  klaar	  zijn;	  beweegplein	  en	  aanpassing	  
Dorpsstraat.	  Die	  gaan	  we	  ook	  in	  een	  uitvoeringsagenda	  zetten	  dat	  we	  als	  leidend	  document	  
kunnen	  gaan	  gebruiken.	  	  

8.	  Uitbreiding	  bestuur	  
Het	  huidige	  bestuur	  van	  de	  dorpsraad	  is	  op	  zoek	  naar	  uitbreiding.	  Er	  is	  een	  lijst	  met	  personen	  
aangelegd	  waarvan	  we	  vermoeden	  dat	  die	  een	  welkome	  aanvulling	  zouden	  zijn	  voor	  het	  bestuur.	  Die	  
gaan	  we	  benaderen	  in	  de	  hoop	  4	  á	  5	  mensen	  aan	  het	  huidige	  bestuur	  toe	  te	  kunnen	  voegen.	  	  

9.	  Financiën	  
a)	  Uitgaande	  verzoeken	  aan	  gemeente	  m.b.t.	  overhevelen	  restanten	  extra	  budget	  voorgaande	  jaren,	  
zie	  5a.	  
b)	  Sponsoring	  straatmeubilair	  herinrichting	  Torenstraat.	  De	  dorpsraad	  heeft	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  
minimaal	  een	  bedrag	  van	  €	  5000,-‐	  kunnen	  opsparen	  dat	  kan	  worden	  gebruikt	  voor	  
decoratie/straatmeubilair	  in	  de	  Torenstraat	  nadat	  de	  herinrichting	  klaar	  is.	  
c)	  Richtlijnen	  lief-‐	  en	  leedpot.	  Bestuur	  stelt	  de	  richtlijnen	  vast.	  

10.	  Sluiting	  
De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  en	  dankt	  alle	  aanwezigen	  voor	  hun	  inzet.	  
	  
M.	  Seijner,	  secretaris	  
29	  oktober	  2020	  


