Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  15  januari  2019  
  
  
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.  W.  Boone  (vanaf  agendapunt  7b),  dhr.  A.  Van  der  Heijde,    
dhr.  W.  Meijers,  dhr.  A.  Wielemaker.    
M.k.a.:  Mw.  E.  Braat,  dhr.  S.  Jacobse,  mw.  M.  Osté,  dhr.  A.  Schot  en  mw.  M.  Walraven.    
  
1.      Opening  
  
2.      Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
Het  aantal  inwoners  van  Meliskerke  is  toegenomen  met  18,  waarmee  het  totaal  aantal  
inwoners  is  komen  te  staan  op  1478  (per  31/12/2018).  
  
3.      Vaststelling  notities  06-11-2018  en  actiepuntenlijst.  
Blz.  3,  rondvraag:  In  plaats  van  “fiets-  en  auto-overlast  op  stoep  bij  het  cafetaria”  had  er  beter  
gestaan  “fiets-  en  auto-overlast  op  de  stoep  ter  hoogte  van  het  cafetaria”.  
  
Met  inachtneming  hiervan  worden  de  notities  vastgesteld.  
  
Opmerkingen  naar  aanleiding  van:    
Blz.  2,  4n,  aanvragen  extra  budget  2018:  Afschrijving  AED  moet  ook  ten  laste  van  extra  
budget  komen.  Aandachtspunt  voor  de  penningmeester.    
  
Actiepuntenlijst  
180619.01:  De  gemeente  plant  voorlopig  deze  winter  plantvakken  aan.  Na  bouw  van  de  
woningen  op  het  terrein  van  voorheen  De  Zeester  wordt  het  groen  definitief  aangelegd.    
180327.05:  Duurzaamheidsplan  gemeente  Veere:  Naar  aanleiding  van  dit  actiepunt  geeft  
dhr.  Wielemaker  aan  dat  hij  met  dhr.  J.W.  Mol  zal  bespreken  of  zij  samen  iets  van  de  grond  
kunnen/willen  tillen  m.b.t.  een  postcoderoos  voor  zonne-energie  in  Meliskerke.    
181106.01:  op  22  januari  a.s.  heeft  een  evaluatie  plaats  tussen  de  diverse  partijen  die  
betrokken  waren  bij  de  beweegdag  in  augustus  2018.  De  heer  Gillissen  zal  daar  namens  de  
dorpsraad  aan  deelnemen.  
181106.02:  Onderzoeken  of  bestuur  ondernemersvereniging  dit  wil  oppakken  blijft  staan.  
181106.03:  Als  er  fiets-  en  auto-overlast  op  de  stoep  ter  hoogte  van  het  cafetaria  bestaat,  
dan  wordt  dit  sowieso  meegenomen  in  de  herinrichtingsplannen  Torenstraat.  
  
4.      Ingekomen  stukken  
a.   12-11-2018,  Fractie  VVD  Veere,  uitnodiging  politiek  café  op  12-12-2018.  V.k.a.  
b.   12-11-2018,  Dorpsraad  Aagtekerke,  uitnodiging  vergadering  op  21-11-2018.  V.k.a.  
c.   17-11-2018,  Ondernemersmanager  Veere,  info-bijeenkomst  Brexit  op  26-11-2018.  V.k.a.  
d.   22-11-2018,  Fractie  VVD  Veere,  Vanuit  de  fractie  november  2018.  V.k.a.  
e.   23-11-2018,  Dhr.  A.  Wielemaker,  uitnodiging  opening  eerste  windmolen  van  E.A.Z.  Wind  
in  Zeeland  op  29-11-2018.  V.k.a.  
f.   27-11-2018,  Duurzaam  Veere,  uitnodiging  uitreiking  Groene  Innovatieprijs  op  11-12-
2018.  V.k.a.  
g.   29-11-2018,  Gemeente  Veere,  bevestigend  antwoord  op  verzoek  doorschuiven  extra  
budget  2017  naar  2019.  V.k.a.  
h.   29-11-2018,  Stadsraad  Veere,  stadsheraut  en  uitnodiging  vergadering  op  10-12-2018.  
V.k.a.  
i.   16-12-2018,  Zeeuwse  Vereniging  van  Kleine  Kernen,  Nieuwsbrief  ZVKK  dec  2018.  V.k.a.  
j.   17-12-2018,  Gemeente  Veere,  uitnodiging  nieuwjaarsreceptie  op  2-1-2019.  V.k.a.  
k.   17-12-2018,  Mw.  E.  Braat,  Stichting  Welzijn,  kerstgroet  en  afmelding  
nieuwjaarsbijeenkomst  Meliskerke.  V.k.a.  
l.   17-12-2018,  Oranjevereniging,  verslag  bingomiddag  ouderen  op  17-12-2018.  V.k.a.  
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m.   18-12-2018,  Stichting  Welzijn  Veere,  uitnodiging  bijeenkomst  ‘Eenzaamheid’  op  24-1-
2019.  De  heren  Matthijsse  en  Gillissen  gaan  er  heen.    
n.   20-12-2018,  Duurzaam  Veere,  nieuwsbrief  Duurzaam  Veere  2018-6.  V.k.a.
o.   20-12-2018,  Gemeente  Veere,  antwoord  op  onze  vraag  (punt  5c)  m.b.t.  het  onderhoud  
van  strookjes  grond  nu  de  gemeente  handhaaft  op  oneigenlijk  gebruik  van  
gemeentegronden:  (enkel)  één  strookje  grond  in  Jan  Vaderstraat  is  ontruimd  en  weer  bij  
de  gemeente  in  onderhoud  gekomen.    
p.   22-12-2018,  Ondernemersmanager  Veere,  nieuwjaarsgroet.  V.k.a.  
q.   24-12-2018,  Fractie  VVD  Veere,  “Vanuit  de  fractie  december  2018”.  V.k.a.  
r.   04-01-2019,  Dhr.  A.  Wielemaker,  nieuwjaarsgroet  en  afmelding  nieuwjaarsbijeenkomst  
Meliskerke.  V.k.a.  
5.      Uitgegane  stukken  
a.   17-12-2018,  Diversen,  verordening  gemeente  Veere  inzake  vuurwerk,  carbidschieten  en  
vreugdevuren  rond  jaarwisseling  2018/2019.  V.k.a.  
b.   18-12-2018,  Diversen,  vergaderdata  2019  dorpsraad  Meliskerke.  V.k.a.  
c.   19-12-2018,  Gemeente  Veere,  vraag  over  onderhoud  verschillende  strookjes  grond  
nadat  de  gemeente  is  gaan  handhaven  op  oneigenlijk  gebruik.  V.k.a.  
d.   19-12-2018,  Diversen  (ook  h-a-h)  uitnodiging  nieuwjaarsbijeenkomst  Meliskerke.  V.k.a.  
e.   07-01-2019,  Gemeente  Veere,  herinnering  bezorgdheid  vertrek  huisarts  uit  Meliskerke.  
Deze  brief  aan  de  gemeente  moet  nog  in  kopie  naar  dr.  Schinkelshoek  gestuurd  worden.  
Dhr.  Van  der  Heijde  licht  toe  dat  in  2019  een  onderzoek  wordt  gestart  naar  
eerstelijnszorg  in  de  gemeente  op  de  lange  termijn.  De  gemeente  vindt  de  aanwezigheid  
van  goede  en  voldoende  eerstelijnszorg  binnen  de  gemeente  van  belang  maar  
aangezien  dit  marktpartijen  zijn,  is  dit  door  de  gemeente  moeilijk  te  sturen.    
  
6.      Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.  In  november  jl.  bij  elkaar  geweest.  Aan  de  
rubriek  “Wereldburgers”  is  het  verhaal  van  Joost  Jan  Oosterhuis  toegevoegd.  
b.   Kunstobject  rotonde.  De  ANWB-paal  wordt  door  de  gemeente  Veere  niet  weggehaald  om  
veiligheidstechnische  redenen  en  i.v.m.  landelijke  uniformiteit.  Dit  staat  het  plan  om  het  
object  op  de  rotonde  te  plaatsen  in  de  weg.  Besprekingen  initiatiefnemer,  kunstenares  en  
gemeente  gaan  door.    
c.   Website  www.meliskerke.info.  Toenemend  aantal  hits.  Facebook  heeft  meerwaarde.    
d.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.  Mw.  Braat  laat  weten  dat  de  informatiemiddag  in  
november  2018  over  “Feest  van  Herkenning”  goed  werd  bezocht  en  leverde  positieve  
reacties  op.  Het  welkomstcomité  Meliskerke  heeft  in  2018  11  nieuwkomers  en  8  starters  
bezocht.  Onder  ondernemers  is  nog  steeds  bereidheid  om  mee  te  werken.  
e.   Update  pilot  afvalinzameling  Meliskerke.    
Restafval:  In  het  eerste  halfjaar  2019  was  het  gewicht  aangeboden  restafval  per  inwoner  
in  Meliskerke  omgerekend  naar  een  heel  jaar  130  kg.  In  het  tweede  halfjaar  2019  was  dit  
omgerekend  93  kg  restafval  per  inwoner  per  jaar.  Dit  betekent  dat  er  beter  gescheiden  
wordt.    
Gft:  In  2017  werd  148  kg  gft-afval  per  inwoner  per  jaar  ingeleverd.  In  de  tweede  helft  
2018  werd,  omgerekend  naar  een  jaar,  141  kg  per  inwoner  ingeleverd.  Hoeveelheid  van  
het  aanbod  GFT  is  afhankelijk  van  verschillende  factoren;;  de  seizoenen,  het  groei-  en  
snoeiseizoen  en  een  droge  of  natte  zomer.  
Papier,  glas  en  pd-afval  (papier  en  drankkartons):  cijfers  zijn  nog  niet  geheel  bekend  voor  
de  laatste  maanden  van  2018.    
De  secretaris  zal  informeren  naar  het  verloop  van  andere  pilots  in  de  gemeente.  
f.   Nieuwjaarsbijeenkomst  Meliskerke  2019.  Het  was  gezellig.  Leuk  met  de  quiz  en  de  
muziek  van  de  jeugd.  Er  waren  weinig  sponsoren  aanwezig.  Opkomst  was  goed.  Dat  hij  
werd  gehouden  in  een  vakantieperiode  kan  ook  meetellen.  We  zijn  ruim  binnen  de  
begroting  gebleven.  De  dorpsraad  heeft  €  440,00  ingebracht,  de  rest  door  sponsors.  De  
nieuwjaarsbijeenkomst  2020  komt  in  de  volgende  vergadering  op  de  agenda.  
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7.     Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.  Het  ontwerpwijzigingsplan  van  de  aannemer  wordt  op  
dit  moment  beoordeeld  door  de  gemeente.  Er  is  nog  een  aantal  stappen  te  nemen  
voordat  het  hele  plan  kan  worden  voorgelegd  aan  het  college.  
b.   Verhuizen  organisaties  naar  dorpshuis.  Planning  (voor  alle  kernen),  namelijk  een  
raadsbesluit  in  het  eerste  kwartaal  2019,  is  niet  haalbaar.  Waarschijnlijk  zullen  twee  
gespreksronden  gehouden  gaan  worden  in  de  kernen.  De  raad  moet  eerst  nog  
instemmen  met  het  proces.  N.a.v.  merkt  de  voorzitter  op  dat  de  beheerder  van  Ons  Huis  
stopt  per  1  juli  2020.    
c.   Excursies.  De  heer  Hofman  prikt  een  datum  voor  een  excursie  naar  smederij  Matthijsse.  
  
8.   Uitwerking  dorpsplan  Meliskerke  
Zie  “overzicht  besprekingen  uitvoering  dorpsplan  tijdens  vergaderingen  dorpsraad”.  
  
9.     Financiën  
a.   Conceptbegroting 2019. Akkoord. Opgemerkt wordt dat de Rabo Clubkas voortaan
overal in het land in dezelfde periode zal plaatsvinden (in 2019 in oktober).
b.   Exploitatierekening Nieuwjaarsbijeenkomst 2019. Akkoord. De penningmeester zal de
gemeente vragen of zij akkoord gaat met de verdeling van uitgifte van het extra budget.
10.  Rondvraag  
De  heer  Boone  (aanschoven  vanaf  punt  7)  informeert  naar  de  klacht  over  fiets-  en  auto-
overlast  ter  hoogte  van  het  cafetaria.  Er  zijn  eerder  geen  klachten  over  binnengekomen.    
  
De  heer  Boone  merkt  op  dat  de  prullenbak  voor  de  kerktuin  door  de  gemeente  is  
weggehaald  (waarschijnlijk  voor  oud  en  nieuw)  maar  nooit  meer  is  teruggeplaatst.  Navraag  
bij  de  gemeente  leerde  dat  zij  het  ook  niet  weet.  Ook  het  straatnaambordje  
“Valkenburgstraat”  in  de  kerktuin  is  weg.  De  heer  Van  der  Heijde  zal  voor  beide  zaken  intern  
informeren.  
De  heer  Gillissen  heeft  een  keer  gebeld  over  de  ANWB  bewegwijzeringsborden  voor  fietsers,  
dat  die  vaak  vies  (groen)  en  soms  zelfs  omgedraaid  stonden.  
  
De  heer  Boone  merkt  op  dat  flyers  en  aankondigingen  voorheen  op  het  raam  van  het  café  
hingen,  maar  daar  moet  een  andere  plek  voor  gevonden  worden.  In  een  eerdere  vergadering  
is  ook  al  eens  genoemd  dat  de  dorpsplattegrond  in  de  Torenstraat  een  lelijk  ding  is,  waar  
bijna  niets  op  te  vinden  is  (met  de  herinrichting  Torenstraat/Dorpsstraat  zal  dit  worden  
meegenomen).  Het  kastje  bij  (voorheen)  het  Silkcentrum  zou  een  goed  alternatief  zijn  voor  
flyers,  aankondigingen  en  een  goede  plattegrond.  Dhr.  Boone  zal  toestemming  vragen  aan  
de  bewoners  van  het  pand.  Opgemerkt  wordt  dat  zo’n  bord  ook  beheerd  moet  worden  door  
iemand.  
  
Er  is  een  vos  op  het  dorp  gesignaleerd.  
  
11.  Sluiting  
De  voorzitter  dankt  allen  voor  hun  aanwezigheid  en  inzet  en  sluit  de  vergadering.  
  
  
Meliskerke,  februari  2019  
Margriet  Seijner,  secretaris  
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