Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  11  september  2018  
  
  
Aanwezig  van  bestuur:  dhr.  J.  van  Eijzeren,  dhr.  P.  Gillissen  (voorzitter),  dhr.  C.  Hofman,  dhr.  
J.  Matthijsse,  mw.  M.  Seijner  (secretaris),    
Verder  aanwezig:  mw  E.  Braat,  mw.  M.  van  den  Hoek,  mw.  H.  Swartjes,  dhr.  A.  Wielemaker.  
M.k.a.:  Mw.  M.  Osté,  dhr.  A.  Schot,  dhr.  A.  Van  der  Heijde,  dhr.  S.  de  Visser  
(penningmeester),  dhr.  P.  Wisse    
  
1.      Opening  
  
2.      Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
Bij  gebrek  aan  ideeën  voor  de  openbare  themabijeenkomst  op  27  november  2018  gaat  deze  
bijeenkomst  niet  door.  
  
3.      Vaststelling  notities  19-06-2018  en  actiepuntenlijst  
Mw.  Swartjens  bij  aanwezigen  moet  zijn  mw.  Swartjes.  
Rondvraag:  de  heren  Gillissen  en  Hofman  gaan  de  nieuwjaarsbijeenkomst  verzorgen.  
Met  inachtneming  hiervan  worden  de  notities  vastgesteld.  
  
Actiepuntenlijst:  
180327.05:  Mogelijke  keuzes  voor  dorpsraad  filteren  uit  duurzaamheidsplan  gemeente  
Veere.  Beleidsrichting  gemeente  even  afwachten.  
180515.02:  Afspraken  omtrent  onderhoud/vervanging  doelnetten  nakijken.  Is  gebeurd.  
180619.01:  Wijze  van  inrichting  groen  Sivertstraat.  De  gemeente  heeft  aangegeven  hier  de  
bewoners  bij  te  betrekken.  
180619.02:  Enquête  Provincie  over  bereikbaarheid  telefonie  is  op  de  website  geplaatst.  
180619.03:  Contactpersoon  comm.  Welzijn  doorgeven  aan  dhr.  Van  der  Heijde  is  gebeurd.  
180619.04:  Privacyprotocol  staat  op  de  website.  
180619.05:  Privacyprotocol  is  opgestuurd  naar  personen  op  verzendlijst.  
180619.06:  Opdracht  nieuwe  AED  en  onderhoud  twee  AED’s  is  gegeven  aan  MKT&C.  
180619.07:  Offerte  nieuwe  AED  MKT&C  is  opgestuurd  naar  de  gemeente.  
180619.08:  Overzicht  van  gereserveerde  bedragen  uit  extra  budget  sinds  2014  is  gemaakt.  
180619.09:  Aanvraag  uit  extra  budget  is  vóór  01-09-2018  ingediend  bij  de  gemeente.  
180619.10:  Vergaderdata  tweede  helft  2018  zijn  vastgesteld  en  gecommuniceerd  met  
derden.  
  
4.      Ingekomen  stukken  
a)   11-07-2018,  korfbalvereniging  stormvogels,  voorstel  vandaalbestendige  korfbalpaal.  
Voorstel  ter  bespreking.  Wordt  bij  6f  behandeld.  
b)   13-07-2018,  VVD  fractie,  nieuwsbrief.  V.k.a.    
c)   19-07-2018,  gemeente  Veere,  uitnodiging  leefbaarheidsmarkt  4  september  2018.  V.k.a.  
d)   31-07-2018,  nieuws  van  de  ondernemersmanager  gemeente  Veere.  V.k.a.  
e)   01-08-2018,  Stichting  Welzijn  Veere,  flyer  cursussen/workshops.  V.k.a.  
f)   05-08-2018,  Dorpsraad  Oostkapelle,  bijeenkomst  stads-  en  dorpsraden  gemeente  Veere.  
De  vraag  is  hoe  wij  daartegenover  staan  en  of  dat  in  Meliskerke  zou  kunnen  
plaatshebben.  Het  bestuur  heeft  aangegeven  graag  een  uitnodiging  voor  deze  
bijeenkomst  te  ontvangen  en  heeft  dorpsraad  Oostkapelle  voor  accommodatie  
doorverwezen  naar  de  beheerder  van  Ons  Huis.  V.k.a.  
g)   16-08-2018,  gemeente  Veere,  nieuwsbrief  duurzaam  Veere  2018-4.  V.k.a.  
h)   20-08-2018,  gemeente  Veere,  bevestiging  ontvangst  brief  14-08-2018  (zie  5d).  V.k.a.  
i)   22-08-2018,  gemeente  Veere,  informatiebijeenkomst  vervangingsproject  ANWB-borden  
op  11-09-2018.  V.k.a.  
j)   28-08-2018,  Provincie,  uitnodiging  informatieavond  Europese  subsidie  voor  projecten  die  
een  bijdrage  leveren  aan  de  leefbaarheid  en  de  versterking  en  verdere  ontwikkeling  van  
de  economie  op  het  platteland  (LEADER-subsidie)  op  09-09-2018.  V.k.a.  
k)   31-08-2018,  Stadsraad  Veere,  stadsheraut  en  uitnodiging  vergadering.  V.k.a.  
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l)   04-09-2018,  gemeente  Veere,  reactie  op  uitgegane  brief  (zie  5b)  ideeën  en  voorstellen  
ontstaan  uit  inventarisatie  wandelpad  achterlangs  Molenwerf/Jan  Vaderstraat.  De  heer  
Gillissen  zal  deze  reactie  doorsturen  naar  de  heer  Dijkshoorn.  Verder  v.k.a.  
m)   04-09-2018,  Geerten  Van  Eijzeren  en  Jan  de  Visser,  stop  procedure  sportkooi.  V.k.a.  
n)   10-09-2018,  gemeente  Veere,  uitnodiging  energiemarkt  Veere  op19-09-2018.  V.k.a.  
o)   11-09-2018,  gemeente  Veere,  uitnodiging  afscheid  weth.  Maas  op  01-10-2018.  V.k.a.  
  
5.      Uitgegane  stukken  
a)   11-07-2018,  diverse,  privacyprotocol  dorpsraad  Meliskerke.  V.k.a.  
b)   07-08-2018,  gemeente  Veere,  ideeën  en  voorstellen  ontstaan  uit  inventarisatie  
wandelpad  achterlangs  Molenwerf/Jan  Vaderstraat.  V.k.a.    
c)   07-08-2018,  diverse,  vergaderdata  bestuur  dorpsraad  tweede  helft  2018.  V.k.a.    
d)   14-08-2018,  gemeente  Veere,  aanvragen  uit  extra  budget  2018.  V.k.a.  
  
6.      Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  Er  zijn  geen  mededelingen  te  doen.  
b.   Kunstobject  rotonde.  De  aanvraag  voor  een  kunstobject  ligt  al  sinds  december  2017  bij  
de  gemeente.  Daarna  is  iedere  poging  tot  contact  met  de  betreffende  ambtenaar  
vruchteloos  gebleven.  De  heren  I.  Matthijsse  (initiatiefnemer)  en  Gillissen  gaan  zich  
beraden  over  hoe  nu  verder.  
c.   Website  www.meliskerke.info.  
Er  wordt  regelmatig  nieuws  geplaatst.  Het  zou  handig  zijn  als  dhr.  Hofman  zelf  alles  over  
het  programma  weet  en  alle  bestanden  zelf  kan  plaatsen.  De  heren  Hofman  en  Gillissen  
zullen  dit  met  de  webmaster  bespreken.  
d.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.  Stichting  Welzijn  Veere  is  een  beweegactiviteit  (“Feest  
van  herkenning”)  voor  ouderen  aan  het  voorbereiden  met  gemeente  en  mw.  Swartjes.  Dit  
moet  nog  verder  met  andere  partijen  uitgekristalliseerd  worden.  Ook  is  het  plan  om  
hierover  een  voorlichtingsmiddag  voor  ouderen  te  organiseren.    
e.   Bespreking  gemeente  Veere  inzake  verhuizing  in  dorpshuis.  Van  de  gemeente  is  een  
rapport  ontvangen  n.a.v.  de  gesprekken  met  betrokken  partijen.  De  gemeente  zal  
binnenkort  met  de  dorpsraad  in  gesprek  gaan  hierover.  
f.   Beweegdag  Meliskerke  17-08-2018.  Mevrouw  Swartjes  is  positief  over  de  opkomst,  de  
geboden  hulp  in  de  organisatie.  Ze  had  liever  nog  meer  “oudere  jongeren”  en  “jongere  
ouders”  gezien,  zodat  ze  ook  met  hen  in  gesprek  had  kunnen  gaan.  Verschillende  
activiteiten  waren  goed  gevuld.  Er  zijn  door  deelnemers  geen  ideeën  aangebracht.  Mw.  
Swartjes  zal  nog  een  rapportje  opstellen.  Een  nog  op  te  richten  werkgroep,  waar  o.a.  dhr.  
Gillissen  samen  met  dhr.  Van  Eijzeren  of  Matthijsse  aan  deel  zullen  nemen,  zal  verder  
kijken  hoe  nu  verder.  Het  idee  is  om  één  plan  te  maken  over  het  bewegen  in  Meliskerke  
waarin  ook  het  trapveld  (met  de  sportkooi  en  de  vandaalbestendige  korfbalpaal)  aan  bod  
komt  in  samenwerking  met  gemeente  en  speeltuinvereniging.  De  secretaris  laat  
korfbalvereniging  Stormvogels  weten  dat  hun  voorstel  (ingekomen  stuk  4a)  positief  is  
ontvangen  en  wordt  meegenomen  in  een  groter  geheel.    
g.   Pilot  afvalinzameling  Meliskerke.  
•  Informatie-avond  21-06-2018.  De  informatieavond  werd  goed  bezocht.  Aan  het  eind  
van  de  avond  waren  slechts  nog  vier  personen  tegen  het  idee  van  een  pilot  in  
Meliskerke.    
•  Update  gemeente  Veere  tot  nu  toe.  De  pilot  loopt  nog  te  kort  om  iets  over  de  resultaten  
te  melden.  Inmiddels  zijn  17  gezinnen  aangesloten  op  de  ondergrondse  container  
vanwege  meer  dan  1  kind  in  de  luiers,  stoma  of  incontinentie.  Deze  container  wordt  nu  
1x  in  de  week  geleegd,  i.p.v.  1x  in  de  2  weken.  Tot  nu  toe  werd  volgens  de  gemeente  
geen  afval  naast  de  container  geplaatst.  Via  telefoon  of  mail  komen  weinig  vragen  of  
klachten  binnen  bij  de  gemeente.  De  dorpsraad  heeft  na  de  informatie-avond  nog  een  
kopiemail  van  een  inwoner  richting  gemeente  ontvangen  waarin  bezwaar  wordt  
gemaakt  tegen  de  pilot.  
h.   Bijeenkomst  leefbaarheidsbijdrage  op  04-09-2018.  Een  van  de  tegenprestaties  bij  het  
verkrijgen  van  een  leefbaarheidsbijdrage  is  achteraf  deelnemen  aan  een  
(presentatie)bijeenkomst.  Alle  initiatiefnemers  van  de  de  afgelopen  periode  presenteerden  
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hun  initiatief  bij  Terra  Maris  aan  de  aanwezige  belangstellenden.  Deze  avond  werd  
redelijk  goed  bezocht.  
  
7.     Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.  De  projectontwikkelaar  heeft  de  inrichtingsschets  voor  
de  openbare  ruimte  bij  de  gemeente  ingediend.  Deze  wordt  beoordeeld.  Daarnaast  moet  
het  concept-wijzigingsplan  nog  worden  geactualiseerd  om  met  dit  goedgekeurde  plan  de  
procedure  in  te  kunnen  gaan.  Als  beide  documenten  door  gemeente  zijn  goedgekeurd  
gaan  deze,  tezamen  met  de  overeenkomst  over  de  economische  uitvoerbaarheid  en  de  
verkoopovereenkomst  richting  het  college.  Als  het  college  instemt,  kunnen  in  principe  de  
voorbereidingen  worden  getroffen  om  de  procedure  op  te  starten.  
b.   Sportkooi.  Wordt  in  groter  plan  betrokken  zoals  bij  punt  6f  besproken.  De  jongeren  
hebben  afgezien  van  verdere  inspanningen  om  een  sportkooi  te  realiseren  m.b.v.  
sponsorgelden  en  leefbaarheidsbijdrage.  
c.   Excursies.  Nog  geen  data  gepland.  
d.   Evaluatie  Dag  van  de  Landbouw  16-6-2018.  Alle  deelnemers  is  gevraagd  om  hun  
bevindingen.  De  meesten  gaven  al  aan  om  dit  niet  jaarlijks  maar  bijvoorbeeld  om  de  twee  
of  vijf  jaar  te  herhalen.  In  november  gaan  de  heren  Matthijsse  en  Gillissen  hiermee  
verder.  
e.   Nieuwjaarsbijeenkomst  2019  is  gepland  op  3  januari  2019,  ’s  avonds.  
f.   De  nieuwe  AED  in  de  Torenstraat  is  deze  week  geplaatst.  Factuur  is  naar  de  
penningmeester  gestuurd.    
  
8.   Uitwerking  dorpsplan  Meliskerke  
Alle  vorderingen  zijn  besproken  n.a.v.  “overzicht  besprekingen  uitvoering  dorpsplan  tijdens  
vergaderingen  dorpsraad”.  Dit  overzicht  wordt  iedere  vergadering  bijgewerkt  en  standaard  
als  bijlage  met  de  agenda  meegestuurd.  
  
9.  Financiën  
a.  Financieel  overzicht  1e  helft  2018.  Afgesloten  met  positief  saldo  €  491,99.  Advertentie-
opbrengsten  zouden  omhoog  kunnen.  Wellicht  nieuwe  adverteerders  aantrekken  als  we  
e.e.a.  met  aantal  hits  van  de  website  kunnen  onderbouwen.  
b.  Concept  werkelijke  kosten  Dag  van  de  Landbouw  2018.  Exploitatierekening  van  de  Dag  
van  de  Landbouw  wordt  vastgesteld.  
  
10.  Rondvraag  
Voetbalvereniging  Zeelandia  heeft  een  aantal  keer  op  het  trapveld  van  Meliskerke  getraind.  
Trapveld  is  openbaar.    
  
De  voorzitter  sluit  de  vergadering  en  dankt  iedereen  voor  zijn/haar  aanwezigheid  en  inzet.  
  
Meliskerke,  oktober  2018  
Margriet  Seijner,  secretaris  
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