Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  19  juni  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.  Wielemaker,  mw.  H.  Swartjens.    
M.k.a.:  mw.  M.  Osté,  mw.  E.  Braat,  dhr.  A.  Schot.  
  
1.      Opening  
  
2.      Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
*  Nieuwe  kernwethouder  Meliskerke/Biggekerke/Domburg/Serooskerke/Zoutelande  is    
    dhr.  A.  Schot.  Deze  zal  op  20  juni  2018  worden  benoemd.  
*  Inzet  AED  Torenstraat  op  3  juni  2018.  
  
3.      Vaststelling  notities  15-05-2018  en  actiepuntenlijst.  
o   Verslag  wordt  vastgesteld.  Opmerkingen  naar  aanleiding  van:  
punt  2,  tweede  bolletje:  op  de  vraag  aan  de  gemeente  of  de  inrichting  van  het  groen  in  de  
Sivertstraat  op  dezelfde  manier  aangepakt  gaat  worden  als  destijds  in  de  Cornelis  
Jaspersesstraat  is  nog  geen  antwoord  ontvangen.    
o   Pagina  1,  punt  3,  hondenpoepbeleid.  In  de  Algemene  Plaatselijke  Verordening  staat  wat  
hondenbezitters  geacht  worden  te  doen  en  te  laten.  Om  dit  beleid  te  handhaven  worden  
geen  structurele  maatregelen  getroffen,  wel  incidentele.  Als  er  ergens  overlast  ervaren  
wordt  kan  de  kernboa  (buitengewoon  opsporingsambtenaar)  gecontacteerd  worden.  De  
gemeente  bezit  een  poepzuiger.  Bij  behoefte  kan  Meliskerke  in  de  route  meegenomen  
worden.  Via  de  “mijn  gemeente  app”  kunnen  meldingen  gedaan  worden.      
Actiepunten:  
180327.03,  terugkoppeling  aan  buurtdiensten  Veere  dat  er  geen  podium  is  voor  commerciële  
organisaties  op  thema-avond  is  gebeurd.  
180327.09,  navragen  beleid  hondenpoep  is  gebeurd.  
180515.02,  kaartje  sturen  afgetreden  kernwethouder  is  gebeurd.  
180515.03,  opstellen  privacyprotocol  is  gebeurd.  
180515.04,  persbericht  Dag  van  de  landbouw  opsturen  is  gebeurd.  
180515.07,  budget  aanvragen  Rabobank  voor  Dag  van  de  landbouw  is  gebeurd.  
180515.08,  aanvraag  uit  ANWB-fonds  voor  sportkooi  is  gebeurd.  
  
4.      Ingekomen  stukken  
a)   17-05-2018,  ondernemersmanager  Veere,  uitnodiging  haringparty  Veere  18-06-2018.  
V.k.a.  
b)   29-05-2018,  stadsraad  Veere,  stadsheraut  en  uitnodiging  volgende  
stadsraadsvergadering.  V.k.a.  
c)   08-06-2018,  Duurzaam  Veere,  nieuwsbrief  duurzaam  Veere.  Dhr.  Gillissen  wil  deze  
nieuwsbrief  zien.  Verder  v.k.a.  
d)   12-06-2018,  gemeente  Veere,  enquête  mobiele  bereikbaarheid  Provincie/gemeente.  
Tekst  wordt  op  website  geplaatst.  V.k.a.  
  
5.      Uitgegane  stukken  
Bedankkaartje  kernwethouder  J.  Melse.  V.k.a.  
  
6.      Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  Geen  ontwikkelingen  te  melden.  
b.   Kunstobject  rotonde.  De  gemeente  moet  nog  een  beslissing  nemen  of  het  kunstwerk  op  
de  rotonde  mag  komen.  Uitwerking  hiervan  niet  eerder  dan  eind  juli  2018.  
c.   Website  www.meliskerke.info.  
•   Redactie.  Website  is  steeds  actueel.  Verder  geen  bijzonderheden.  
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d.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.  Gemeente  is  geïnteresseerd  in  het  idee  voor  een  
voorlichtingsavond  over  “zo  lang  mogelijk  zelfstandig  wonen  met  hulp/zorg”.  
Gemeenteraad  heeft  hier  op  1  maart  jl.  beleid  op  vastgesteld.  De  secretaris  zal  dhr.  Van  
der  Heijde  de  contactpersoon  van  de  Commissie  Welzijn  Meliskerke  geven.  
e.   Afsluiting  project  Hartveilig  Wonen  gemeente  Veere.  V.k.a.  
f.   Dag  van  de  Landbouw,  16  juni  2018.  Deelnemers  en  bezoekers  waren  positief.  Of  en  
hoe  dit  een  vervolg  krijgt  in  2019  zal  worden  bekeken.  
  
7.     Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.  Aannemer  is  nog  steeds  aan  zet  met  het  aanleveren  
van  gegevens.  Zodra  de  portefeuille  Ruimtelijke  Ordening  aan  een  nieuwe  wethouder  is  
toebedeeld  kan  er  weer  schot  in  komen.  
b.   Sportkooi.  Dhr.  Gillissen  heeft  met  een  aantal  jongeren  verschillende  sportkooien  op  
verharde  trapveldjes  binnen  de  gemeente  bekeken.  De  gemeente  zal  nog  doorgeven  wat  
deze  zoal  gekost  hebben.  Daar  zal  een  begroting  op  gemaakt  worden.  Nog  steeds  wordt  
gerekend  met  een  leefbaarheidsbijdrage  van  de  gemeente.    
c.   Excursies.  De  excursie  bij  aardappelverwerkingsbedrijf  Boogaard  was  positief  en  
interessant.  Na  de  zomervakantie  zijn  we  welkom  bij  smederij  Ido  Matthijsse.  
d.   Pilot  afvalinzameling  in  Meliskerke.  Donderdag  21  juni  a.s.  zal  een  informatie-avond  
plaatshebben  voor  inwoners  van  Meliskerke.  
  
8.   Uitwerking  dorpsplan  Meliskerke  
Het  overzicht  besprekingen  uitvoering  dorpsplan  tijdens  vergaderingen  dorpsraad  wordt  
besproken  en  zal  hierna  door  de  secretaris  worden  bijgewerkt.  
Mevrouw  Swartjes  van  Strandsport  Zeeland  en  sportambassadeur  van  gemeente  Veere  is  
aanwezig  om  haar  plannen  voor  een  beweegdag  in  Meliskerke  toe  te  lichten.  Haar  plan  is  
om  op  vrijdagmiddag  en  -avond  17  augustus  2018    sportactiviteiten  (o.a.  volleybal,  korfbal,  
voetbal,  bootcamp,  basketbal  en  gymnastiek)    te  organiseren  op  het  trapveld  in  
Meliskerkerke.  Inwoners  (kinderen  en  volwassenen)  van  Meliskerke  kunnen  hieraan  
meedoen.  Ook  is  het  de  bedoeling  om  de  behoefte  van  de  deelnemers  in  kaart  te  brengen;;  
wat  zouden  de  Meliskerkenaren  graag  aan  sport  willen  doen?  De  dorpsraad  is  positief.    
  
9.  Privacyprotocol  
Het  privacyprotocol  wordt  vastgesteld.  Dit  moet  nu  op  de  website  geplaatst  worden  en  
verzonden  aan  alle  personen  waarvan  de  dorpsraad  mailadressen  heeft.    
  
10.  Aanschaf  nieuwe  AED  Torenstraat  +  onderhoud  voor  twee  AED’s  
Akkoord  met  voorstel  om  nieuwe  AED  aan  te  schaffen  bij  MKTC.  Ook  zal  bij  hem  het  
onderhoud  van  beide  AED’s  ondergebracht  worden.  De  secretaris  zal  dit  communiceren.  De  
AED  wordt  volledig  bekostigd  uit  extra  budget  dorpsraad  Meliskerke.  De  penningmeester  zal  
de  offerte  van  MKTC  opsturen  naar  de  gemeente.  
  
11.  Financiën  
Er  moet  een  overzicht  komen  van  welke  bedragen  sinds  2014  uit  het  extra  budget  zijn  
gereserveerd  en  waarvoor.  Actiepunt  de  heren  De  Visser,  Hofman  en  Gillissen.    
Voor  1-9-2018  dienen  reserveringen  uit  het  extra  budget  2018  bij  de  gemeente  ingediend  te  
worden.  
  
12.  Rondvraag  
-   Dit  jaar  wordt  geen  braderie  georganiseerd  in  Meliskerke.  
-   De  heren  Gillissen  en  Matthijsse  gaan  de  nieuwjaarsbijeenkomst  2019  organiseren.    
-   Data  volgende  vergaderingen:  de  secretaris  zal  de  volgende  data  via  datumprikker  
voorstellen  en  prikken.    
  
De  voorzitter  sluit  de  vergadering  en  dankt  allen  voor  hun  aanwezigheid  en  inzet.  
  
Meliskerke,  augustus  2018  
Margriet  Seijner,  secretaris  
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