Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  27  maart  2018  
  
  
Aanwezig  van  bestuur:  dhr.  J.  van  Eijzeren,  dhr.  P.  Gillissen  (voorzitter),  dhr.  C.  Hofman  
(penningmeester),  dhr.  J.  Matthijsse,  mw.  M.  Seijner  (secretaris),  dhr.  S.  de  Visser.  
Verder  aanwezig:  mw.  J.  Duvekot,  dhr.  C.  Ganzeman,  dhr.  A.  van  der  Heijde,  mw.  M.  Osté  
(VVD-fractie),  mw.  I.  Wijkhuijs.    
M.k.a.:  mw.  E.  Braat,  dhr.  J.  Melse    
  
1.   Opening  
  
De  voorzitter  opent  de  vergadering.  
  
2.   Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
Door  de  voorzitter  wordt  de  uitslag  van  de  gemeenteraadsverkiezing  van  het  
stembureau  Meliskerke  meegedeeld.    
  
  
3.      Vaststelling  notities  16-01-2018  en  actiepuntenlijst  
  
-  171107.01:  Bordje  vanaf  Pauwhoekstraat  richting  speeltuin  nog  niet  geplaatst.    
  
-  171107.02:  Vindbaarheid  speeltuin  op  Google  is  geregeld.  
-  171107.03:  Navragen  welke  beplanting  gebruikt  zal  worden  bij  omvorming  groen  door  
de  gemeente  Veere  is  gebeurd.  Betreft  Jan  Vaderstraat.  Gras  en  heesters  worden  
vervangen  door  Hypericum.  
-  180116.01:  Navragen  of  de  veiligheid  van  de  verkeerssituatie  rond  de  Boazschool  al  is  
bekeken  door  de  gemeente.  Dit  is  inderdaad  het  geval.  
  
-  180116.02:  AED  Torenstraat,  alle  data  zijn  gecontroleerd.  Zie  ook  7c.  
-  180116.03:  Inventarisatie  mobiele  bereikbaarheid  in  Meliskerke  is  doorgestuurd  naar  
de  gemeente.  Zie  ook  7e.  
-  180116.04:  Aanmelden  voor  deelname  aan  werkgroep  haalbaarheidsonderzoek  
verplaatsing  organisaties  naar  dorpshuis  is  gebeurd.  
-  180116.05:  Terugkoppeling  naar  de  heer  Dijkshoorn  dat  bestuur  akkoord  is  met  een  
onderzoek  ommetjes  is  gebeurd.  
-  180116.06:  Overleg  OVM  over  haalbaarheidsstudie  versterking  winkelsegment/imago.  
Dit  is  gebeurd.    
-  180116.07:  Reactie  en  planning  bij  gemeente  opvragen  over  ontevredenheid  over  het  
schijnbaar  niet-planmatig  onderhoud  aan  het  trapveld  door  gemeente  Veere  is  gebeurd.  
Nog  geen  reactie  ontvangen.  Actiepunt  blijft  staan.  
-  180116.08:  Na  de  zomer  zijn  we  welkom  bij  smederij  Ido  Matthijsse  voor  een  
bedrijfsbezichtiging.  Dhr.  Hofman  zal  vragen  of  we  vóór  de  zomer  welkom  zijn  bij  het  
aardappelsnijbedrijf  A.  Boogaard.  
  
4.      Ingekomen  stukken  
a)   16-01-2018,  gemeente  Veere,  uitnodiging  bijeenkomst  pilots  afvalinzameling.  Zie  6f.      
b)   24-01-2018,  mevrouw  I.  Rombouts,  ergernissen  omtrent  hondenpoep  en  hondengedrag.  
Hierop  is  een  reactie  gegeven.  Zie  agendapunt  5a.    
c)   01-02-2018,  gemeente  Veere,  Gemeente  Veere  start  project  Grondgebruik.  De  heer  
Gillissen  en  mevrouw  Seijner  zullen  de  informatiebijeenkomst  hierover  bijwonen  op  4  
april  a.s.  
d)   06-02-2018,  Duurzaam  Veere,  Nieuwsbrief  duurzaam  Veere  2018-1.  V.k.a.  
e)   Februari  2018,  stadsraad  Veere,  Toekomstvisie  fijn  wonen  in  Veere.  V.k.a.  
f)   Februari  2018,  uitnodiging  opening  Bij  Boone  op  14  februari  2018.  Een  aantal  
bestuursleden  zijn  hierbij  geweest.  
g)   07-02-2018,  VVD  gemeente  Veere,  vanuit  de  fractie  januari/februari  2018.  V.k.a.  
h)   12-02-2018,  Stichting  Welzijn  Veere,  mantelzorgwaardering  2018.  V.k.a.  
i)   15-02-2018,  gemeente  Veere,  evaluatie  jaarwisseling  2017/2018.  V.k.a.  
j)   03-03-2018,  stadsraad  Veere,  stadsheraut  maart  2018  en  uitnodiging  ledenvergadering.  
V.k.a.  
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k)   06-03-2018,  verzoek  Buurtdiensten  Veere  om  informatie  te  mogen  verstrekken.  Het  idee  
van  de  voorzitter  was  om  hen  in  een  thema-bijeenkomst  een  podium  te  bieden,  maar  
tijdens  de  vergadering  wordt  duidelijk  dat  dit  in  feite  een  commerciële  organisatie  is.  
Daarom  moet  dit  idee  bijgesteld  worden.  Actiepunt  terugkoppeling  Buurtdiensten  Veere:  
dhr.  Gillissen.  
l)   09-03-2018,  VVD  Veere,  Vanuit  de  fractie  maart  2018.  V.k.a.  
m)   11-03-2018,  stadsraad  Domburg,  uitnodiging  openbare  vergadering  d.d.  15-03-2018.  
V.k.a.  
n)   16-03-2018,  nieuwsbrief  duurzaam  Veere  2018-2.  V.k.a.  
o)   16-03-2018,  ondernemersmanager  gemeente  Veere,  Info  subsidie  Economische  
structuurversterking  Zeeland.  V.k.a.  
  
5.      Uitgegane  stukken  
a)   27-01-2018,  reactie  op  ingekomen  brief  van  mw.  I.  Rombouts  d.d.  24-01-2018.  Mevrouw  
heeft  het  advies  gekregen  zich  rechtstreeks  tot  de  gemeente  te  richten.  
a)   01-03-2018,  Bewoners  Molenwerf/Jan  Vaderstraat  over  ommetje  Meliskerke.  Zie  
agendapunt  8h.  
  
6.      Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.    
Er  is  een  nieuw  artikel  over  wereldburgers  geplaatst.  Ook  deel  2  van  het  artikel  “’t  Durp”.  
De  werkgroep  lokale  geschiedenis  Meliskerke  doet  een  oproep  onder  alle  inwoners  of  zij  
foto’s  uit  de  jaren  60  mag  lenen.  Foto’s  gaan  altijd  retour  eigenaar.  
b.   Kunstobject  rotonde.    
Op  dit  moment  wachten  we  nog  op  een  reactie  van  de  gemeente  Veere  of  dit  kunstwerk  
op  de  rotonde  geplaatst  mag  worden.  De  heer  Van  der  Heijde  zorgt  dat  de  heer  Gillissen  
een  antwoord  krijgt  op  zijn  mail  waarin  hij  de  gemeente  vraagt  hoe  de  procedure  verder  
is.  
c.   Website  www.meliskerke.info.  
•   Gesprek  met  Elloro  over  SSL-certificaat.  Actiepunt  dhr.  J.  van  Eijzeren.  
•   Reacties  op  oproep  redactieleden  tot  nu  toe.  Een  reactie  gekregen,  is  uiteindelijk  niet  
doorgegaan.  Dhr.  Hofman  gaat  voortaan  de  redactie  doen.  Dhr.  Van  Sluijs  blijft  
webmaster.  De  heer  Gillissen  werkt  op  de  achtergrond  mee.    
d.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.    
In  afgelopen  periode  geen  vergadering  geweest.  
e.   Verkeersveiligheid  rondom  Boazschool.    
Dhr.  Gillissen  en  mw.  Seijner  hebben  eerst  een  gesprek  gehad  met  dhr.  Kieviet  
(directeur)  in  het  kader  van  het  dorpsplan.  Daarna  is  er  een  gesprek  geweest  met  de  
gemeente  en  dhr.  Kieviet  in  het  kader  van  het  Gemeentelijk  Verkeers-  en  Vervoersplan  
(GVVP).  Er  komen  aanduidingen  Schoolzone  in  het  wegdek  van  de  Burg.  Adelaarstraat  
en  de  Valkenburgstraat.  Andere  ideeën  worden  op  dit  moment  door  de  gemeente  
onderzocht.    
In  het  gesprek  met  dhr.  Kieviet  over  het  dorpsplan  is  naast  veiligheid  ook  gesproken  over  
voldoende  lichamelijke  oefening  voor  alle  schoolkinderen.  Dit  was  een  verzoek  van  de  
kinderen  zelf.  De  schoolleiding  heeft  daar  gehoor  aan  gegeven  door  het  geven  van  
pleinactiviteiten.  
Het  idee  om  een  tafeltennistafel  in  de  openbare  ruimte  te  plaatsen  wordt  meegenomen  in  
de  herinrichting  van  de  dorpskern.  
Schone  leefomgeving:  er  komt  een  zwerfvuilprikactie  van  de  Boazschool  in  samen-
werking  met  de  gemeente  Veere.    
f.   Bijeenkomst  pilots  afvalinzameling  gemeente  Veere  d.d.  30  januari  2018.    
De  gemeente  Veere  gaat  binnen  de  gemeente  verschillende  pilots  (proefprocedures)  
starten  om  de  hoeveelheid  restafval  per  persoon  terug  te  dringen  van  200  kilo  naar  100  
kilo  per  jaar.  Na  evaluatie  wordt  de  beste  procedure  definitief  ingevoerd.  De  dorpsraad  
juicht  dit  toe  en  staat  positief  tegenover  een  pilot  in  de  kern  Meliskerke,  waarbij  het  
restafval  een  keer  in  de  vier  weken  wordt  opgehaald.  Ophalen  GFT  blijft  onveranderd.  Er  
volgen  nog  inhoudelijke  gesprekken  met  de  gemeente  over  hoe  zij  dit  wil  aanpakken  en  
over  de  communicatie  met  de  inwoners  van  Meliskerke.    
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g.   Gesprek  sportambassadeur,  mw.  H.  Swartjes.    
Na  de  zomervakantie  gaat  zij,  samen  met  een  gemeenteambtenaar,  Stichting  Welzijn  
Veere,  de  buurtsportcoach  en  de  leefstijlcoach  van  de  gemeente  bewegingsactiviteiten  
organiseren  voor  jong  en  oud  rond  het  trapveld  en/of  in  de  gymzaal  in  Meliskerke.  De  
voorzitter  merkt  op  dat  wellicht  samengewerkt  kan  worden  met  sportvereniging  
Aagtekerke.    
h.   Gesprek  met  gemeente,  Zeeuwind  en  Duradis  over  duurzaamheid.    
Gezamenlijke  projecten  voor  een  duurzamer  dorp  zijn  heel  moeilijk  te  organiseren.  Er  is  
een  duurzaamheidsplan  gemeente  Veere  2017-2020.  Hierin  zijn  12  routes  beschreven.  
De  dorpsraad  moet  keuzes  maken  in  waar  hij  zich  mee  bezig  wil  gaan  houden.  De  heren  
Van  Eijzeren  en  Gillissen  gaan  alvast  wat  uitzoekwerk  doen  en  een  samenvatting  maken  
van  mogelijke  keuzes.    
  
7.   Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.    
De  heer  Minderhoud,  als  vertegenwoordiger  van  de  omwonenden  is  niet  aanwezig  en  
heeft  de  dorpsraad  ook  niet  geïnformeerd  over  de  voortgang.  Navraag  bij  de  
gemeente  leerde  dat  de  economische  uitvoerbaarheid  wordt  onderzocht.  Als  alles  
helder  en  akkoord  is  kan  het  wijzigingsplan  ten  uitvoer  worden  gebracht.    
b.   Sportkooi.    
Geen  vorderingen  te  melden.  Nu  de  gemeenteraadsverkiezingen  hebben  
plaatsgevonden  en  de  verwachting  is  dat  het  Leefbaarheidsbudget  gehandhaafd  zal  
blijven  zal  de  heer  Gillissen  met  één  van  de  jongeren  contact  opnemen  om  een  nieuw  
en  financieel  haalbaar  plan  voor  een  sportkooi  te  maken.    
c.   AED  Torenstraat  (moet  op  1-10-2018  vervangen  worden):  
-  Stand  van  zaken  houdbaarheid  elektroden  en  batterij.  Houdbaar  tot  01-01-2019.    
-  Nieuwe  buitenkast  voor  de  Torenstraat.  Deze  krijgen  we  van  de  gemeente  dankzij  
haar  subsidieregeling  buitenkasten.  
-  Hartveilig  Wonen.  Nu  houdbaarheidsdatum  elektroden  en  batterijen  goed  zijn  
ingevoerd,  doet  deze  AED  nog  steeds  mee  in  het  systeem.  
-  Huidig  Standaard  onderhoudsplan  met  Medisol.  Kosten:  64  euro  per  jaar.  Het  enige  
wat  dit  concreet  voor  ons  oplevert  is  dat  we  na  5  jaar  een  seintje  krijgen  dat  de  
elektroden  en  batterijen  vervangen  moeten  worden.  De  rest  van  het  gebodene  is  voor  
ons  niet  relevant.  Mevrouw  Seijner  zal  het  huidig  onderhoudsplan  van  Medisol  per  1  
juni  a.s.  opzeggen.  Ook  zal  zij  bij  twee  leveranciers  een  offerte  opvragen  voor  de  
aanschaf  van  een  nieuwe  AED  voor  de  Torenstraat  en  twee  toereikende  
onderhoudscontracten  voor  AED  Torenstraat  en  AED  Mariekerke.    
d.   Organisatie  Dag  van  de  Landbouw,  juni  2018.    
Zes  Meliskerkse  agrarische  bedrijven  willen  meedoen.  Het  is  wenselijk  dat  er  ook  een  
activiteit  in  het  dorp  plaatsvindt.  Op  17  april  a.s.  is  er  een  overleg  van  de  dorpsraad  
met  deze  bedrijven  over  de  invulling  van  deze  dag.    
e.   Inventarisatie  mobiele  telefonie  binnen  Meliskerke.    
Onze  inventarisatie  is  door  de  secretaris  opgestuurd  naar  de  gemeente.  In  een  
reactie  meldt  deze  dat  zij  deze  gegevens  zal  delen  met  de  ondernemersmanager,  
met  de  Provincie  Zeeland  en  met  Monet,  de  overkoepelende  organisatie  van  
antenneproviders.  Daarnaast  ontvingen  we  van  Monet  een  lijst  met  tips  ter  
verbetering  van  een  slechte  verbinding.  Deze  lijst  is  als  bijlage  met  de  agenda  van  
vandaag  meegestuurd.    
f.   Sneller  internet  buitengebied.    
Vanaf  1  mei  2018  wordt  een  draadloos  signaal  vanaf  een  opstelpunt  in  Serooskerke  
gerealiseerd  voor  abonnees,  met  een  snelheid  van  30  Mbit/s.  
  
8.   Uitwerking  dorpsplan  Meliskerke  
a.   Besprekingen  gemeente.    
  
Stand  van  zaken  uitvoering  dorpsplan  wordt  regelmatig  besproken  door  de  heren  
Gillissen  en  Matthijsse  en  Van  der  Heijde  van  de  gemeente  Veere.  
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b.   Herinrichting  dorpscentrum.    
Gemeente  neemt  vóór  de  zomervakantie  contact  op  met  de  dorpsraad  voor  het  
formeren  van  een  werkgroep  herinrichting  dorpskern.  
c.   Haalbaarheidsonderzoek  verplaatsing  organisaties  naar  dorpshuis.    
Even  uitgesteld,  andere  dorpen  zijn  eerst  aan  de  beurt.  
d.   (Regionaal)  woningbehoefte-onderzoek.    
Bureau  RIGO  doet  woningbehoefte-onderzoek  voor  de  gemeente  Veere  en  zal  dit  aan  
de  nieuwe  gemeenteraad  aanbieden.  Dit  rapport  vormt  voor  Veere  de  leidraad  voor  haar  
gesprekken  hierover  met  de  gemeentes  Vlissingen  en  Middelburg.    
e.   Werkgroep  duurzaamheid.    
Actiepunt  de  heren  Van  Eijzeren  en  Gillissen.  Zie  ook  6h.  
f.   Samenwerking  organisaties.    
Zie  8b.  
g.   Aanbod  culturele-,  sport-  en  spelactiviteiten.    
Zie  6g.  
h.   Onderzoek  ommetje(s)  Meliskerke  in  relatie  met  het  Laarzenpad.    
Het  eerste  idee  voor  een  pad  achter  Molenwerf  en  Jan  Vaderstraat  is  h-a-h  verspreid  
onder  de  omwonenden.  Zij  zijn  daar  niet  onverdeeld  gelukkig  mee  (i.v.m.  privacy,  
hondenoverlast  en  veiligheid).  De  verwachting  is  dat  de  dorpsraad  geadviseerd  zal  
worden  niet  verder  te  gaan  met  het  pad  achter  voornoemde  straten.  Er  zijn  wel  nieuwe  
suggesties  gedaan.  De  suggesties  zullen  nader  moeten  worden  uitgewerkt  met  
omwonenden  en  grondeigenaren.    
i.   Overleg  met  ondernemersvereniging  over  uitwerking  dorpsplan.    
De  ondernemersvereniging  heeft  in  een  mail  laten  weten  geen  tijd  hebben  om  de  kar  te  
kunnen  trekken  op  punten  die  hen  aangaan,  maar  wensen  wel  aan  te  willen  schuiven  
voor  overleg.  
j.   Verbetering  verbinding  Jan  Vaderstraat-Valkenburgstraat.    
Is  besproken  met  de  directeur  Boazschool  en  de  gemeente  in  de  gesprekken  over  
dorpsplan  en  GVVP.  
k.   Parkeerterrein/invulling  bedrijventerrein.    
Na  een  aantal  overleggen  van  de  gemeente  met  de  dorpsraad,  gebruikers  en  
ondernemersvereniging  is  het  probleem  opgelost.  Terrein  is  netjes  opgeschoond  en  er  is  
groen-onderhoud  gepleegd.    
l.   Aantrekkelijkheid  toegangswegen.    
De  heer  Van  Eijzeren  zal  bij  de  gemeente  navragen  of  de  aantrekkelijkheid  enkel  door  
bollen  wordt  verhoogd,  of  dat  er  ook  nog  zaaigoed  op  moet  komen.  
m.   Onderhoudsplan  sportveld.    
Sinds  16  februari  jl.  proberen  we  daar  al  een  antwoord  op  te  krijgen  van  de  gemeente,  
maar  dat  is  tot  op  heden  nog  niet  gelukt.    
  
9.     Uitstel  bespreking  jaarrekening  en  jaarverslag  2017  
Aangezien  jaarrekening  nog  niet  op  orde  is,  wordt  ingestemd  met  uitstel  van  dit  
agendapunt  naar  de  volgende  vergadering.  
  
10.   Financiën  
  
Afrekening  nieuwjaarsbijeenkomst.  Akkoord.  
  
11.   Verkiezing  bestuur  dorpsraad  in  2018.  
De  huidige  zes  bestuursleden  hebben  zich  herkiesbaar  gesteld.  Er  zijn  geen  nieuwe  
aanmeldingen  ontvangen.  De  huidige  bestuursleden  worden  ter  vergadering  
herbenoemd.  
De  heer  Gillissen  zal  nagaan  of  het  college  van  Burgemeester  en  Wethouders  wel  of  
niet  akkoord  moet  gaan  met  een  statutenwijziging  over  het  eventueel  verminderen  van  
het  aantal  bestuurszetels.  
  
12.   Benoeming  voorzitter,  secretaris,  penningmeester.    
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De  heer  Gillissen,  mevrouw  Seijner  en  de  heer  De  Visser  zijn  bereid  de  functie  van  resp.  
voorzitter,  secretaris  en  penningmeester  op  zich  te  nemen.  Zonder  schriftelijke  
stemming  gaan  de  bestuursleden  hiermee  akkoord.    
De  secretaris  geeft  wijzingen  van  functionarissen  door  aan  de  Rabobank  
Walcheren/Noord-Beveland  en  aan  de  KvK.  
  
13.  Rondvraag  
-   Vergadering  van  26  juni  2018  wordt  verzet  naar  19  juni  a.s.  
-   De  heer  Van  Eijzeren  is  naar  het  FOV  verkiezingscafé  geweest  in  café  Boone.  Hoge  
opkomst.  Er  werd  gereageerd  op  stellingen  en  er  was  mogelijkheid  tot  vragen  stellen.  
-   De  heer  De  Visser  noemt  de  overlast  van  hondenpoep  op  bepaalde  plaatsen  in  
Meliskerke.  Dit  probleem  is  bekend  bij  de  gemeente.  De  heer  Van  der  Heijde  zal  dit  
opnemen  met  de  verantwoordelijke  ambtenaar  en  naar  het  beleid  hieromtrent  vragen.  
  
14.   Sluiting  
Volgende  vergadering:  15  mei  2018.  
De  voorzitter  sluit  de  vergadering  en  dankt  allen  voor  hun  aanwezigheid  en  inzet.  
  
  
Meliskerke,  20  april  2018  
Margriet  Seijner,    
secretaris  
  

5

