Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  6  november  2018  
  
  
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.  A.  Van  der  Heijde,  mw  H.  Van  Hertum,  dhr.  R.  Hofman,  mw.  M.  Osté,  
mw.  M.  Walraven,  A.  Wielemaker.    
M.k.a.:  Mw.  E.  Braat,  dhr.  A.  Schot.    
  
1.      Opening  
  
2.      Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
Geen.  
  
  
3.      Vaststelling  notities  11-09-2018  en  actiepuntenlijst  
Notities  worden  vastgesteld.  
  
Actiepunten:  
180327.05,  keuzes  voor  dorpsraad  filteren  uit  duurzaamheidsplan  gem.  Veere,  blijft  staan.  
180515.05,  suggesties  n.a.v.  ommetje  Molenwerf  zijn  opgestuurd  naar  gemeente  Veere.  
180619.01,  de  vraag  aan  gemeente  Veere  of  inrichting  groen  Sivertstraat  op  zelfde  manier  
wordt  opgepakt  als  in  de  Corn.  Jaspersesstraat  blijft  staan.  
180619.02,  enquête  van  Provincie/gemeente  over  bereikbaarheid  mobiele  telefonie  staat  op  
de  website.  
180619.03,  mailadres  contactpersoon  Commissie  Welzijn  Meliskerke  doorgeven  aan  dhr.  
Van  der  Heijde.  
180619.04,  privacyprotocol  staat  op  de  website.  
180619.05,  privacyprotocol  is  opgestuurd  naar  ieder  persoon  waarvan  dorpsraad  gegevens  
heeft.  
180619.06,  opdracht  voor  nieuwe  AED  Torenstraat  is  gegeven  aan  MKT&C.    
180619.07,  offerte  nieuwe  AED  MKT&C  is  opgestuurd  naar  de  gemeente  ivm  aanvraag  uit  
extra  budget.  
180619.08,  overzicht  van  bedragen  die  sinds  2014  uit  het  extra  budget  zijn  gereserveerd  (en  
ook  waarvóór)  is  gemaakt.  
180619.09,  aanvragen  uit  extra  budget  2018  zijn  bij  de  gemeente  Veere  ingediend  vóór  1-9-
2018.  
180619.10,  vergaderdata  tweede  helft  2018  zijn  geprikt  en  rondgestuurd.  
180911.01,  reactie  gemeente  op  ideeën  en  suggesties  n.a.v.  ommetje  Molenwerf  zijn  
doorgestuurd  naar  dhr.  Dijkshoorn.    
180911.02,  onafhankelijkheid  redacteur  website  van  webmaster  is  besproken  met  de  
webmaster.  
180911.03,  op  het  voorstel  vandaalbestendige  korfbalpaal  Stormvogels  is  gereageerd.  
  
4.      Ingekomen  stukken  
a.   01-10-2018,  Veiligheidsregio,  Zeeuwse  week  van  de  Veiligheid.V.k.a.  
b.   03-10-2018,  Duurzaam  Veere,  oproep  nomineren  ondernemers  voor  de  Groene  
Innovatieprijs  Veere  2018.  V.k.a.  
c.   03-10-2018,  gemeente  Veere,  nieuwe  winkeltijdenverordening.  V.k.a.  
d.   03-10-2018,  Stichting  Welzijn  Veere,  project  Senioren  Viraal.  V.k.a.  
e.   03-10-2018,  gem.  Veere,  uitnodiging  Zeeuwse  Energie  Dialoog  op  31-10-2018.  V.k.a.  
f.   09-10-2018,  gemeente  Veere,  afscheid  wethouder  J.  Melse  op  24-10-2018.  V.k.a.  
g.   10-10-2018,  gemeente  Veere,  omvormen  groen  openbare  ruimte  2018-2019.  V.k.a.  
h.   10-10-2018,  gemeente  Veere,  uitnodiging  jaarvergadering  Zeeuwse  Vereniging  van  
Kleine  Kernen  op  8-11-2018.  V.k.a.  
i.   10-10-2018,  gemeente  Veere,  vaststellen  leefbaarheidsbijdrage  (betreft  AED  
Mariekerke  vorig  jaar).  V.k.a.  
j.   12-10-2018,  stadsraad  Domburg,  agenda  vergadering  op  24-10-2018.  V.k.a.  
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k.   16-10-2018,  Duurzaam  Veere,  uitnodiging  inspiratie-avond  werkgroep  duurzaam  
Oostkapelle.  V.k.a.  
l.   17-10-2018,  VVD  Veere,  nieuws  uit  de  fractie.  V.k.a.  
m.   17-10-2018,  Duurzaam  Veere,  nieuwsbrief  duurzaam  Veere  2018-5.  V.k.a.  
n.   18-10-2018,  gemeente  Veere,  aanvragen  extra  budget  2018  akkoord,  zijnde:  
Vervanging  AED  Meliskerke  €  1.272,00,  Dag  van  de  Landbouw  €  151,40,  onderhoud  
AED  Melis-  en  Mariekerke  €  130,00,  bestuursverkiezing  2018  €  76,43  en  bijdrage  
sportkooi  €  370,17.  V.k.a.  
o.   29-10-2018,  gemeente  Veere,  verordeningen  m.b.t.  jaarwisseling  2018.  V.k.a.  
p.   Zeeuwse  Vereniging  van  Kleine  Kernen,  21-11-2018,  uitnodiging  voor  bijeenkomst  
woningverduurzaming.  V.k.a.  
q.   Stichting  Welzijn  Veere,  flyer  Feest  van  Herkenning,  huis  aan  huis  verspreid.  V.k.a.  
r.   Gemeente  Veere,  06-11-2018,  oproep  voor  leden  stembureau  voor  Provinciale  
Staten  en  Waterschap  op  20  maart  2019  en  voor  het  Europees  Parlement  op  23  mei  
2019.  Deze  oproep  zal  op  de  website  worden  gezet.  V.k.a.  
  
5.      Uitgegane  stukken  
a.     23-10-2018,  gemeente  Veere,  bezorgdheid  vertrek  huisarts  uit  Meliskerke.  V.k.a.  
  
6.      Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  Binnenkort  weer  vergadering.  
b.   Kunstobject  rotonde.  Inititiatiefnemer  en  gemeente  werken  nu  samen  om  het  kunstobject  
op  de  rotonde  te  realiseren.  Een  ding  is  zeker,  de  ANWB-paal  wordt  niet  weggehaald.  
Kunstenares  heeft  weer  gesprek  met  inwoners  gevoerd  over  eerste  concept  van  het  
kunstwerk.    
c.   Website  www.meliskerke.info.  Gemiddeld  100  hits  per  artikel.  De  heren  Gillissen  en  
Hofman  gaan  nieuwe  potentiële  adverteerders  aanschrijven.  Ook  wordt  gezocht  naar  een  
nieuwe  webmaster.  Er  wordt  regelmatig  nieuws  geplaatst.  
d.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.  Gemeente  Veere  heeft  de  beweegdag  van  17  augustus  
jl.  geëvalueerd  met  initiatiefnemer,  mw.  Swartjes.  Ook  zullen  de  medeorganisatoren  
bevraagd  worden  naar  hun  bevindingen.  Of  deze  beweegdag  een  vervolg  krijgt  zal  
worden  overlegd.  De  heren  Gillissen  en  Van  Eijzeren  (Matthijsse  als  reserve)  zullen  de  
dorpsraad  vertegenwoordigen.    
e.   Pilot  afvalinzameling  Meliskerke.  Eerste  resultaten  na  4  inzamelronden  restafval,  
omgerekend  naar  een  heel  jaar.    
Toe-  of  afname  (met  kanttekeningen):  Restafval:  -/-  28%,  GFT-afval:  +  1%,  
plastic/drankkarton:  +61%,  papier  0%,  glas:  +  19%.  De  gemeente  heeft  een  aantal  
knelpunten  individueel  opgelost  en  krijgt  nu  weinig  mails/vragen  meer.  Dorpsraad  
Meliskerke  heeft  een  kopie  ontvangen  van  een  mail  van  een  inwoner  aan  de  gemeente  
over  punten  waar  hij  tegenaan  liep.  
  
7.     Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.  De  inrichtingsschets  is  goedgekeurd.  
Het  bouwbedrijf  en  het  stedenbouwkundig  bureau  leveren  op  korte  termijn  het  
ontwerpplan  in  waarna  dit  integraal  wordt  beoordeeld.  Het  bouwbedrijf  is  gevraagd  
z.s.m.  definitief  akkoord  te  geven  op  de  overeenkomst  over  de  economische  
uitvoerbaarheid/verkoopovereenkomst.  Zodra  dit  allemaal  akkoord  en  goedgekeurd  is  
kunnen  deze  stukken  voorgelegd  worden  aan  het  college  voor  besluitvorming.    
b.   Evaluatie  Dag  van  de  Landbouw.  Wellicht  heeft  het  bestuur  van  de  
ondernemersvereniging  Meliskerke  belangstelling  om  toekomstige  dagen  van  de  
Landbouw  te  organiseren.  De  heren  Gillissen  en  Matthijsse  zullen  dit  onderzoeken.  
c.   Verhuizen  organisaties  naar  dorpshuis.  Er  zijn  gesprekken  gevoerd  om  de  
mogelijkheid  te  onderzoeken  om  Rode  Kruis  en  Kinderopvang  Walcheren  alvast  
onder  te  brengen  in  Ons  Huis.  Dit  is  onderdeel  van  de  uitvoeringsagenda  
maatschappelijk  vastgoed.  Deze  (gemeentebrede)  uitvoeringsagenda  is  voorlopig  
stilgelegd  door  de  gemeente  i.v.m.  hoge  kosten.  Mogelijk  eerste  kwartaal  2019  wordt  
deze  uitvoeringsagenda  aangepast.  Dat  wordt  eerst  afgewacht.        
d.   Excursies.  Uitgesteld  tot  2019.  
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e.   Nieuwjaarsbijeenkomst  2019.  De  nieuwjaarsbijeenkomst  is  gepland  op  3  januari  
2019.  
f.   Voorstel  akkoordgaan  met  ondertekende  onderhoudscontracten  AED’s.  Bestuur  was  
bekend  met  inhoud  van  deze  onderhoudscontracten  en  gaat  akkoord  met  
ondertekening  daarvan.  
  
8.      Woningbehoefte-onderzoek  gemeente  Veere  c.q.  Meliskerke  
In  2017  telde  Meliskerke  475  huishoudens.  Een  aanvullend  onderzoek  zal  een  beeld  moeten  
geven  over  hoeveel  woningen  echt  nodig  zijn.  
  
9.   Uitwerking  dorpsplan  Meliskerke  
Alle  vorderingen  zijn  besproken  n.a.v.  het  “Overzicht  besprekingen  uitvoering  dorpsplan  
tijdens  vergaderingen  dorpsraad”.  Dit  overzicht  wordt  iedere  vergadering  bijgewerkt  en  
standaard  als  bijlage  met  de  agenda  meegestuurd.  
10.  Financiën  
a.  Concept  begroting  nieuwjaarsbijeenkomst  is  akkoord.  
  
11.  Rondvraag  
  
Data  volgende  vergaderingen  worden  vastgesteld:  
Dinsdag  22  jan  2019  
Dinsdag  12  maart  2019  
Dinsdag  14  mei  2019  
Dinsdag  2  juli  2019  
  
Klacht  van  inwoner  over  regelmatige  fiets-  en  auto-overlast  op  stoep  bij  het  cafetaria.  Mw.  
Van  Hertum  (Buitengewoon  Opsporingsambtenaar)  gaat  intern  navragen  of  dit  probleem  bij  
de  gemeente  bekend  is.    
  
Dhr.  Gillissen  zal  de  dorpsraad  Meliskerke  aanmelden  bij  de  ING-actie  “Help  Nederland  
vooruit”  voor  een  donatie  uit  het  ING  Nederland  fonds.  
  
28  december  2018  rijden  tientallen  trekkers  in  een  verlichte  stoet  door  acht  kernen  van  de  
gemeente  Veere.  De  Trekker  Light  Tour  start  om  18.30  uur  in  Serooskerke.    
In  Meliskerke  zal  gestopt  worden  bij  cafetaria  ’t  Loodsje.
  
Doordat  sommige  stroken  langs  tuinen  niet  meer  door  particulieren  worden  onderhouden,  als  
gevolg  van  het  project  Grondgebruik  gemeente  Veere,  zijn  er  zorgen  over  het  onderhoud  van  
deze  versnipperde  stukjes  grond.  De  secretaris  zal  bij  de  gemeente  navragen  hoe  zij  het  
onderhoud  daarvan  gaat  aanpakken.    
  
De  heer  Hofman  vraagt  of  er  ook  mooie  foto’s  van  anderen  (dan  de  vaste  fotograaf)  op  de  
website  geplaatst  mogen  worden,  bijvoorbeeld  in  de  header.  Het  beste  is  om  dat  met  de  
huidige  vaste  fotograaf  te  bespreken.    
  
De  voorzitter  sluit  de  vergadering  en  dankt  iedereen  voor  zijn/haar  aanwezigheid  en  inzet.  
  
Meliskerke,  december  2018  
Margriet  Seijner,  secretaris  
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