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Notities	  van	  de	  openbare	  bestuursvergadering	  dorpsraad	  Meliskerke	  
Datum:	  8	  juli	  2020	  
	  

	  
Aanwezig	  van	  bestuur:	  dhr.	  P.	  Gillissen,	  dhr.	  C.	  Hofman,	  dhr.	  J.	  Matthijsse	  en	  	  
mw.	  M.	  Seijner.	  
Anderen:	  mw.	  N.	  van	  den	  Berg	  (raadslid	  VVD	  Veere),	  dhr.	  C.	  Maas	  (kernwethouder),	  dhr.	  A.	  Wielemaker	  
(steunfractie	  CDA).	  	  
M.k.a.:	  mw.	  E.	  Braat	  (Stichting	  Welzijn	  Veere),	  dhr.	  S.	  Jacobse	  (raadslid	  SGP	  Veere),	  mw.	  M.	  Walraven.	  
	  
	  
1.	  	  Opening	  
	  
De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  alle	  aanwezigen	  welkom.	  	  
	  
2.	  	  Mededelingen	  en	  aanvullende	  agenda	  
	  
Ons	  bestuurslid	  Jan	  van	  Eijzeren	  is	  op	  26	  juni	  jl.	  plotseling	  overleden,	  waardoor	  we	  zeer	  zijn	  aangedaan.	  
Onze	  gedachten	  gaan	  uit	  naar	  zijn	  familie.	  
Dhr.	  Gillissen	  vertelt	  over	  hoe	  wij	  Jan	  hebben	  leren	  kennen	  als	  persoon	  en	  over	  de	  gewaardeerde	  
bijdragen	  die	  Jan	  heeft	  geleverd	  aan	  de	  dorpsraad	  Meliskerke.	  	  Hij	  was	  sinds	  2014	  bestuurslid.	  Na	  een	  
minuut	  stilte	  wordt	  de	  vergadering	  voortgezet.	  	  	  
	  
3.	  	  Notities	  21-‐1-‐2020	  en	  actiepuntenlijst.	  
	  
Agendapunt	  6e:	  Kavel	  Torenstraat	  12-‐14	  moet	  zijn	  kavels	  12/14/16.	  
Na	  deze	  correctie	  wordt	  het	  verslag	  vastgesteld.	  
	  
Actiepuntenlijst	  
200121.01	  Gemeente	  Veere	  wil	  met	  de	  dorpsraad	  van	  gedachten	  wisselen	  over	  het	  terugplaatsen	  van	  
de	  bloembakken	  en	  het	  verzoek	  om	  deze	  door	  inwoners	  van	  Meliskerke	  te	  laten	  onderhouden	  ná	  de	  
herinrichting	  Torenstraat.	  

4.	  Ingekomen	  stukken	  

a)   04-‐02-‐2020,	  stadsraad	  Domburg,	  inventarisatie	  belangstelling	  voor	  overleg	  van	  voorzitters	  stads-‐	  en	  	  
	  	  	  	  	  	  dorpsraden.	  V.k.a.	  
b)   04-‐02-‐2020,	  verzoek	  om	  tijdens	  een	  vergadering	  van	  de	  dorpsraad	  een	  toelichting	  te	  mogen	  geven	  op	  
	  	  	  	  	  	  het	  proces	  van	  totstandkoming	  omgevingsvisie.	  Dit	  is	  nog	  niet	  gebeurd	  i.v.m.	  corona.	  Er	  loopt	  op	  het	  

moment	  een	  online	  enquête	  van	  de	  gemeente	  Veere	  en	  er	  zullen	  bijeenkomsten	  gepland	  worden	  waarbij	  
burgers	  kunnen	  meepraten	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  gemeente	  Veere.	  

c)   14-‐02-‐2020,	  gemeente	  Veere,	  verslag	  jaarwisseling	  2019/2020.	  In	  Meliskerke	  was	  overlast	  van	  zwaar	  
vuurwerk.	  

d)   19-‐02-‐2020,	  gemeente	  Veere,	  Onderwerp	  verplaatsing	  peuterspeelzaal	  Meliskerke	  en	  Rode	  Kruis	  op	  
	  agenda	  gemeenteraad.	  	  V.k.a.	  

e)   04-‐03-‐2020,	  factuur	  verhangen	  AED	  Torenstraat	  naar	  gevel	  bakkerswinkel	  Koppejan.	  V.k.a.	  
f)   05-‐03-‐2020,	  Zuidwestelijke	  Delta,	  uitnodiging	  bijeenkomsten	  gebiedsagenda	  2050.	  V.k.a.	  
g)   06-‐03-‐2020,	  gemeente	  Veere,	  akkoord	  voorgestelde	  besteding	  van	  extra	  budget.	  V.k.a.	  
h)   06-‐03-‐2020,	  gemeente	  Veere,	  besteding	  extra	  bijdrage	  2020	  akkoord.	  V.k.a.	  
i)   13-‐03-‐2020,	  V.	  Matthijsse,	  reactie	  op	  artikel	  herkomst	  straatnamen	  op	  de	  website.	  Jaap	  Matthijsse	  zal	  een	  

en	  ander	  op	  de	  website	  vermelden.	  V.k.a.	  
j)   18-‐03-‐2020,	  gemeente	  Veere,	  werkzaamheden	  Dorpsstraat	  m.b.t.	  herinrichting	  Torenstraat.	  V.k.a.	  
k)   25-‐03-‐2020,	  gemeente	  Veere,	  bewonersbrief	  kruising	  Pauwhoekstraat-‐Dorpsstraat	  25-‐3-‐2020.	  V.k.a.	  
l)   31-‐03-‐2020,	  Zeeuwland,	  Zeeuwland	  Nieuwz	  april.	  V.k.a.	  
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m)  10-‐04-‐2020,	  Rabobank	  Walcheren	  Noord-‐Beveland,	  Noodfonds	  coronavirus.	  V.k.a.	  
n)   11-‐04-‐2020,	  Dhr.	  A.	  Schot,	  dank	  voor	  attentie.	  V.k.a.	  
o)   21-‐04-‐2020,	  Zuidwestelijke	  Delta,	  uitnodiging	  gebiedsagenda	  Zuidwestelijke	  Delta	  2050.	  V.k.a.	  
p)   03-‐05-‐2020,	  Zeeuwse	  Vereniging	  van	  kleine	  kernen,	  uitnodiging	  MAEX	  Impuls	  Zeeland	  6	  t/m	  13	  mei.	  V.k.a.	  
q)   04-‐05-‐2020,	  Zeeuwind,	  stand	  van	  zaken	  energietransitie	  in	  Zeeland.	  V.k.a.	  
r)   04-‐05-‐2020,	  Gemeente	  Veere,	  videoboodschap	  herdenkingen	  gemeente	  Veere.	  V.k.a.	  
s)   11-‐05-‐2020,	  Gemeente	  Veere,	  lijst	  kernwethouders.	  V.k.a.	  
t)   11-‐06-‐2020,	  VVD	  Veere,	  vanuit	  de	  fractie	  VVD	  juni	  2020.	  V.k.a.	  
u)   17-‐06-‐2020,	  Gemeente	  Veere,	  nieuwe	  exploitant	  Ons	  Huis	  Meliskerke	  per	  1	  juli	  2020.	  V.k.a.	  
v)   Divers,	  mevrouw	  E.	  Braat,	  mw.	  H.	  Swartjes,	  de	  heer	  Wielemaker,	  condoleances	  voor	  het	  overlijden	  van	  Jan	  

van	  Eijzeren.	  	  	  

5.	  Uitgegane	  stukken	  

a)   27-‐01-‐2020,	  college	  B&W	  Veere,	  verzoek	  aanpassing	  Dorpsstraat	  op	  te	  nemen	  in	  financiële	  
meerjarenplanning.	  De	  Dorpsstraat	  is	  besproken	  in	  de	  gemeenteraad.	  Er	  is	  geen	  budget	  voor	  het	  aanleggen	  
van	  fietsstroken	  in	  deze	  straat.	  Wanneer	  daar	  budget	  voor	  kan	  worden	  vrijgemaakt	  zullen	  fietsstroken	  
aangelegd	  worden.	  V.k.a.	  

b)   28-‐01-‐2020,	  gemeente	  Veere,	  rooien	  bomen	  in	  Torenstraat.	  V.k.a.	  
c)   04-‐02-‐2020,	  diversen,	  vacature	  exploitant	  Ons	  Huis.	  V.k.a.	  
d)   03-‐03-‐2020,	  gemeente	  Veere,	  beëindiging	  contactpersoon	  De	  Verbinding.	  V.k.a.	  
e)   09-‐04-‐2020,	  dhr.	  A.	  Schot,	  attentie	  na	  aftreding	  als	  wethouder.	  V.k.a.	  

6.	  Verslaggeving	  van	  

a)   Kunstobject	  De	  Verbinding/Stichting	  Cultureel	  Meliskerke.	  De	  nieuw	  opgerichte	  Stichting	  Cultureel	  
Meliskerke	  gaat	  zich	  bezighouden	  met	  het	  vinden	  van	  fondsen	  voor	  het	  realiseren	  van	  het	  kunstobject	  
en	  voor	  culturele	  activiteiten	  in	  Meliskerke.	  Er	  zitten	  geen	  bestuursleden	  van	  de	  dorpsraad	  in	  
genoemde	  stichting.	  

b)   Website	  meliskerke.info.	  Wordt	  goed	  bezocht.	  De	  wekelijkse	  nieuwsbrief	  van	  de	  gemeente	  Veere	  zal	  
er	  voortaan	  ook	  op	  gezet	  worden.	  

c)   Overleg	  met	  Ondernemersvereniging	  samenwerking	  website.	  De	  bezigheden	  die	  nodig	  zijn	  voor	  een	  
vorm	  van	  een	  gezamenlijke	  website	  zijn	  nog	  niet	  verricht.	  

d)   Commissie	  Welzijn	  Meliskerke.	  In	  de	  afgelopen	  maanden	  niet	  vergaderd.	  De	  vergaderingen	  zullen	  na	  
de	  zomer	  (augustus/september)	  weer	  hervat	  worden.	  

e)   AED	  Torenstraat	  verplaatst.	  Dit	  was	  nodig	  i.v.m.	  aanstaande	  sloop	  van	  Rode	  Kruisgebouw.	  De	  AED	  is	  
nu	  te	  vinden	  bij	  bakkerij	  Koppejan.	  

f)   Bewoners-‐/ondernemerscommissie	  en	  gemeentelijke	  werkgroep	  Herinrichting	  Torenstraat.	  
Werkgroep	  en	  Commissie	  hebben	  hun	  werkzaamheden	  met	  de	  gemeente	  afgerond.	  	  Ze	  zullen	  in	  
september	  nog	  één	  keer	  samenkomen.	  Stand	  van	  zaken:	  komende	  week	  zal	  de	  aanbesteding	  gedaan	  
worden.	  Eind	  september	  zal	  het	  ‘grote’	  straatwerk	  aanvangen.	  Plaats	  van	  de	  bibliotheekbus	  is	  nog	  een	  
aandachtspunt.	  De	  gemeente	  is	  met	  ideeën	  vanuit	  de	  werkgroep	  ‘de	  boer	  op	  gegaan’.	  Torenstraat,	  
kavel	  12	  t/m	  16:	  er	  staat	  nu	  een	  hek	  rond	  nummer	  14	  met	  groen.	  Dit	  ziet	  er	  niet	  mooi	  uit.	  Er	  hangt	  
ook	  een	  groot	  zeil/poster.	  De	  heer	  Maas	  zal	  kijken	  of	  een	  nettere	  (tijdelijk)	  oplossing	  mogelijk	  is.	  De	  
geplande	  gesprekken	  tussen	  de	  vorige	  kernwethouder	  en	  eigenaar	  kavel	  12	  en	  16	  zullen	  door	  huidige	  
kernwethouder	  voorgezet	  worden	  na	  de	  vakantie.	  	  

g)   Werkgroep	  Meliskerke	  Beweegt.	  Naar	  aanleiding	  van	  het	  overlijden	  van	  de	  voorzitter	  van	  de	  
werkgroep	  zal	  dhr.	  Gillissen	  met	  mevrouw	  Spruit	  overleggen	  hoe	  nu	  verder.	  

h)   Plan	  Pauwhoekstraat	  vm	  Zeester.	  De	  heer	  Maas	  licht	  toe	  dat	  eerst	  met	  de	  vorige	  ontwikkelaar	  
juridisch	  afgehecht	  moet	  worden,	  voordat	  andere	  partijen	  benaderd	  zullen	  worden.	  Wanneer	  er	  t.z.t.	  
een	  plan	  licht	  wordt	  de	  dorpsraad	  ingelicht.	  

i)   Samenwerking	  OVM:	  Dag	  van	  de	  Landbouw/Foodevenement	  Middelburg/Vlissingen.	  I.v.m.	  corona	  
niet	  doorgegaan.	  

j)   Culturele	  activiteiten	  Meliskerke.	  Samen	  met	  dhr	  Smit	  -‐	  sinds	  kort	  secretaris	  van	  de	  Stichting	  Cultureel	  
Meliskerke	  -‐	  heeft	  dhr	  Gillissen	  een	  notitie	  opgesteld.	  Komt	  volgende	  keer	  op	  de	  agenda.	  
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k)   Kunstadviesgroep	  Kunst	  in	  de	  Openbare	  Ruimte.	  Mevrouw	  D.	  le	  Duc,	  de	  heer	  L.	  Melse	  en	  mevrouw	  M.	  
Wagenveld	  zijn	  aangemeld	  bij	  de	  gemeente	  om	  namens	  de	  bewoners	  van	  Meliskerke	  deel	  te	  nemen	  
aan	  deze	  kunstadviesgroep.	  

l)   Invulling	  vacature	  exploitant	  Ons	  Huis.	  O.a.	  Dorpsraad	  Meliskerke	  en	  commissie	  Welzijn	  Meliskerke	  
waren	  in	  het	  kader	  van	  burgerparticipatie	  betrokken	  bij	  de	  keuze	  van	  een	  nieuwe	  exploitant.	  Vacature	  
is	  per	  1-‐7-‐2020	  vervuld	  door	  Hans	  en	  Ellen	  Moll.	  

m)   Ooievaarsnest	  in	  de	  omgeving	  Meliskerke.	  Idee	  komt	  van	  een	  van	  de	  bestuursleden	  van	  de	  dorpsraad.	  
De	  kosten	  voor	  een	  ooievaarsnest	  bedragen	  €	  2.175,00.	  De	  heer	  Hofman	  zal	  bij	  Staatsbosbeheer	  
navragen	  aan	  welke	  voorwaarden	  een	  ideale	  plek	  voor	  zo’n	  nest	  moet	  voldoen.	  Daarna	  moet	  gekeken	  
worden	  hoe	  de	  dorpsraad	  dat	  gaat	  betalen	  en	  daarna	  kan	  een	  mogelijke	  en	  geschikte	  plek	  gezocht	  
worden	  door	  eigenaren	  van	  percelen	  te	  benaderen.	  

7.	   Uitwerking	  dorpsplan	  Meliskerke	  
Zie	  “Overzicht	  besprekingen	  uitvoering	  dorpsplan	  tijdens	  vergaderingen	  dorpsraad”.	  

8.	  Notitie	  Hogeschool	  Zeeland:	  Toekomst	  winkelbestand	  Meliskerke	  

Conclusie	  onderzoek	  studenten	  Hogeschool	  Zeeland:	  een	  lunchroom	  zal	  een	  aantrekkelijke	  toevoeging	  voor	  
de	  dorpskern	  Meliskerke	  vormen.	  Een	  lunchroom	  combineert	  datgene	  waar	  Meliskerke	  goed	  in	  is	  en	  kan	  dit	  
combineren	  met	  sociaal	  contact	  en	  dorps-‐en	  nevenactiviteiten.	  De	  voorzitter	  zal	  deze	  conclusie	  
communiceren	  met	  de	  ondernemersvereniging	  Meliskerke.	  Als	  zij	  hier	  positief	  over	  is	  kan	  dit	  idee	  naar	  de	  
gemeente	  gestuurd	  worden.	  De	  heer	  Maas	  zal	  het	  HZ-‐onderzoek	  doornemen	  en	  zal	  het	  ook	  geven	  aan	  
wethouder	  Roelse.	  De	  gemeente	  wacht	  initiatieven	  uit	  Meliskerke	  af.	  

9.	  Financieel	  perspectief	  2021	  -‐	  2024	  gemeente	  Veere.	  

In	  de	  1e	  fase	  (2021-‐2024)	  worden	  m.b.t.	  multifunctionele	  accommodaties	  de	  volgende	  zaken	  in	  Meliskerke	  
gerealiseerd:	  verhuizing	  peutergroep	  van	  Kinderopvang	  Walcheren	  (KOW)	  naar	  de	  Boazschool.	  Het	  Rode	  Kruis	  
zal	  worden	  gehuisvest	  in	  dorpshuis	  ‘Ons	  Huis’.	  Het	  gebouw	  dat	  KOW	  en	  het	  Rode	  Kruis	  nu	  gebruiken	  wordt	  
gesloopt	  en	  ingezet	  als	  parkeerplaats	  en	  verbetering	  van	  de	  ruimtelijke	  kwaliteit.	  	  

10.	  Excursies	  

De	  heer	  Hofman	  zal	  een	  excursie	  naar	  de	  schietvereniging	  voorbereiden.	  

11.	  Jaarverslag	  2019	  	  

Jaarverslag	  2019	  wordt	  vastgesteld.	  

12.	  Evaluatie	  Nieuwjaarsbijeenkomst	  2020	  

Opkomst	  was	  minder	  dan	  vorige	  jaren.	  Muziek	  trekt	  mensen	  aan:	  jongeren,	  hun	  ouders	  en	  anderen.	  	  
De	  nieuwjaarsbijeenkomst	  2021	  zal	  door	  de	  heren	  Hofman	  en	  Gillissen	  georganiseerd	  worden.	  

13.	  Financiën	  

a)   Afrekening	  nieuwjaarsbijeenkomst	  2020.	  Vastgesteld	  en	  goedgekeurd.	  
b)   Jaarrekening	  2019.	  Vastgesteld	  en	  goedgekeurd.	  
c)   Financieel	  overzicht	  1e	  helft	  2020.	  Goedgekeurd.	  
d)   Stand	  van	  zaken	  subsidie	  2020,	  reserveringen.	  De	  penningmeester	  zal	  vóór	  1-‐9-‐2020	  via	  de	  secretaris	  aan	  

de	  gemeente	  vragen	  de	  subsidie	  voor	  2020	  te	  verlenen	  en	  uit	  te	  betalen	  (o.b.v.	  jaarrekening	  2019).	  
Daarnaast	  zal	  hij	  vragen	  of	  het	  restant	  van	  extra	  budget	  2019,	  maar	  ook	  alle	  (steeds	  naar	  het	  volgende	  jaar	  
meegenomen)	  restanten	  uit	  voorgaande	  jaren,	  mee	  mogen	  worden	  genomen	  naar	  2021	  t.b.v.	  uitvoering	  
dorpsplan	  en/of	  herinrichting	  Torenstraat.	  Ook	  zal	  hij	  de	  gemeente	  vragen	  om	  al	  die	  bedragen	  inzichtelijk	  
te	  maken.	  
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14.	  Rondvraag	  

a)   Data	  volgende	  vergaderingen:	  
Dinsdag	  22	  september	  en	  dinsdag	  17	  november.	  

b)   Desgevraagd	  zal	  de	  secretaris	  de	  gemeente	  informeren	  over	  de	  (nog	  steeds)	  slechte	  kwaliteit	  van	  mobiel	  
telefoneren	  in	  Meliskerke.	  	  

c)   Volgende	  keer	  op	  de	  agenda:	  afspraken	  “lief	  en	  leed”.	  

15.	  Sluiting	  
De	  voorzitter	  dankt	  alle	  aanwezigen	  voor	  hun	  aanwezigheid	  en	  inbreng	  en	  sluit	  de	  vergadering.	  
	  
Meliskerke,	  01-‐08-‐2020	  
M.	  Seijner,	  secretaris	  	  
	  
	  


