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Notities  van  de  openbare  bestuursvergadering  dorpsraad  Meliskerke  
Datum:  15  mei  2018  
  
  

Aanwezig  van  bestuur:  dhr.  J.  van  Eijzeren,  dhr.  P.  Gillissen  (voorzitter),  dhr.  J.  Matthijsse,  
mw.  M.  Seijner  (secretaris),  dhr.  S.  de  Visser  (penningmeester;;  v/a  agendapunt  4).  
Verder  aanwezig:  dhr.  R.  Hofman,  mw.  T.  Maljaars,  mw.  M.  Osté,  dhr.  A.  Scherpenisse.    
M.k.a.:  dhr.  C.  Hofman,  mw.  E.  Braat,  dhr.  A.  Van  der  Heijde,  mw.  M.  Walraven  
  
1.   Opening  
   De  voorzitter  opent  de  vergadering.  
  
2.   Mededelingen  en  aanvullende  agenda  
•   Vandaag  is  bekend  geworden  dat  de  kernwethouder  zijn  functie  heeft  neergelegd.  Vanuit  

de  dorpsraad  zal  hem  een  kaartje  worden  toegestuurd.  
•   De  voorzitter  heeft  de  gemeente  gevraagd  of  de  inrichting  van  het  groen  in  de  

Sivertstraat  op  dezelfde  manier  aangepakt  gaat  worden  als  in  de  Cornelis  
Jaspersesstraat  (inspraak  van  en  eventueel  onderhoud  door  bewoners).    

•   De  gemeente  Veere  gaat  samen  met  de  Boazschool  een  schoonmaakactie  op  touw  
zetten.      

     
3.      Vaststelling  notities  27-03-2018  en  actiepuntenlijst  
171107.01:  Bordje  vanaf  Pauwhoekstraat  richting  speeltuin  nog  niet  geplaatst.    
180116.07:  Reactie  en  planning  bij  gemeente  opvragen  over  ontevredenheid  over  het  
schijnbaar  niet-planmatig  onderhoud  aan  het  trapveld  door  gemeente  Veere  is  gebeurd.    
180327.04:  Zorgen  dat  procedure  kunstobject  rotonde  bekend  is  bij  voorzitter  is  gebeurd.  
180327.06:  Offertes  aanvragen  1x  nieuwe  AED  en  2x  onderhoudscontract  is  gebeurd.  
180327.07:  Aantrekkelijkheid  entrees  dorpen:  navragen  alleen  bollen  of  ook  zaaigoed  is  
gebeurd.  Het  gaat  om  bollen  én  zaaigoed.  
180327.08:  Navragen  of  college  B&W  moet  instemmen  met  statutenwijziging  is  gebeurd.  
Instemming  is  niet  nodig,  op  de  hoogte  gehouden  worden  wél.  
180327.09:  De  heer  Van  der  Heijde  heeft  het  beleid  hondenpoep  bij  verantwoordelijke  
ambtenaar  nagevraagd.    
180327.10:  Bestuurswijziging  doorgeven  aan  Rabobank  en  KvK  is  gebeurd.  
  
4.      Ingekomen  stukken  
a)   31-03-2018,  14-05-2018,  gemeente  Veere,  onderhoud  trapveld.  
Gras  zou  wekelijks  gemaaid  worden  tenzij  te  nat  of  te  droog.  Wordt  geen  controle  op  
uitgeoefend.  Na  klachten  of  eigen  waarnemingen  van  gemeentemedewerkers  dat  het  
maaien  al  een  tijd  wordt  overgeslagen  wordt  actie  ondernomen.  De  gemeente  gaat  het  nu  
beter  in  de  gaten  houden.  Jaarlijks  eind  april/begin  mei  worden  de  kale  plekken  gevuld  en  
gezaaid.  Nu  is  de  grote  plek  voor  het  doel  al  weer  kapotgespeeld.  Dhr.  Van  Eijzeren  zal  het  
zelf  regelmatig  verzetten  van  de  doelen  door  de  jeugd  wederom  met  hen  bespreken.  
Doelnetten  regelmatig  vernieuwen  is  te  duur.  Dhr.  Van  Eijzeren  kijkt  nog  na  wat  daarover  de  
afspraak  was.  Tip  van  de  gemeente:  meenemen  in  de  aanvraag  voor  de  leefbaarheids-
bijdrage  van  de  sportkooi.  Ballenvangers  iedere  paar  jaar  vervangen  is  te  duur.  De  netten  in  
de  ballenvangers  zijn  vorig  jaar  in  juni  vervangen.  Het  is  een  idee  om  de  verantwoordelijk-
heid  voor  dit  trapveld  (en  ook  de  sportkooi)  te  delen  met  de  jeugd  zelf,  de  
speeltuinvereniging  en  Stichting  Welzijn  Veere.      
b)   April  2018,  Rabobank,  Grote  Clubactie.  V.k.a.  
c)   10-04-2018,  gemeente  Veere,  instructies  te  veel  ontvangen  uit  extra  budget  2017.  V.k.a.  
d)   19-04-2018,  Stichting  Welzijn  Veere,  uitnodiging  AVG-bijeenkomst  op  09-05-2018.  De  

heren  Gillissen  en  Van  Eijzeren  zijn  hierheen  geweest.  In  het  kader  van  de  Algemene  
Verordening  Gegevensbescherming  moet  het  bestuur  een  privacyprotocol  opstellen  
m.b.t.  gebruik  van  (in  ons  geval)  e-mailadressen  van  natuurlijke  personen  en  m.b.t.  onze  
website.  De  secretaris  zal  een  protocol  opstellen.    

e)   01-05-2018,  gemeente  Veere,  werkzaamheden  schoolzones  (brief  aan  bewoners).  V.k.a.  
f)   05-05-2018,  VVD  Veere,  grotere  gastvrijheid  parkeerterreinen  bij  Veerse  stranden.  V.k.a.  
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g)   07-05-2018,  Uitnodiging  afsluitingsbijeenkomst  Hartveilig  Wonen  gemeente  Veere  op  07-
06-2018.  De  secretaris  zal  daar  heen  gaan.  

  
5.      Uitgegane  stukken  
a)   30-03-2018,  gemeente  Veere,  melding  van  onjuist  bedrag  ontvangen  uit  extra  budget  

2018  (zie  ook  4c).  V.k.a.  
b)   25-04-2018,  gemeente  Veere,  reactie  op  onderhoudswerkzaamheden  trapveld  

Meliskerke  (zie  4a).  V.k.a.  
  
6.      Verslaggeving  van  
a.   Werkgroep  Lokale  Geschiedenis  Meliskerke.    

Door  persoonlijke  omstandigheden  is  er  enige  vertraging  bij  het  aanleveren  van  artikelen.  
b.   Kunstobject  rotonde.    

De  gemeente  moet  nog  een  beslissing  nemen  of  het  kunstwerk  op  de  rotonde  mag  
komen.    

c.   Website  www.meliskerke.info.  
•   SSL-certificaat  is  geïnstalleerd.  Updates  zijn  uitgevoerd.  
•   Redactie.  I.v.m.  afwezigheid  van  dhr.  Hofman  onbehandeld.    

d.   Commissie  Welzijn  Meliskerke.    
Het  idee  is  een  voorlichtingsavond  te  organiseren  over  zo  lang  mogelijk  zelfstandig  
blijven  wonen  met  zorg/hulp.  

e.   Pilot  afvalinzameling  in  Meliskerke.    
Start  eind  juni.  Alle  inwoners  van  Meliskerke  krijgen  vooraf  een  nieuwsbrief  in  de  bus  met  
een  uitnodiging  voor  een  informatiebijeenkomst.  Ophaaldag  in  Mariekerke  verandert  van  
de  woensdag  in  de  vrijdag.  De  pilot  loopt  8  maanden.  Daarna  kan  iedere  Meliskerkenaar  
een  evaluatie  invullen.  Als  alle  pilots  zijn  uitgevoerd  maakt  de  gemeente  beleid  voor  de  
hele  gemeente.  

  
7.     Stand  van  zaken  met  betrekking  tot  
a.   Plan  Pauwhoekstraat  vm  Zeester.    

De  contactpersoon  namens  bewoners  met  de  gemeente  is  hier  niet  aanwezig.  Via  de  
gemeente  weten  we  nu  dat  de  laatste  details  zijn  verwerkt  in  de  conceptovereenkomst  
met  aannemer/ontwikkelaar.  Deze  ligt  bij  de  aannemer  voor  verdere  goedkeuring.  Hij  is  
bezig  met  de  voorbereiding  van  de  nog  aan  te  leveren  stukken  behorend  bij  deze  
overeenkomst.  

b.   Sportkooi.    
Op  28  mei  a.s.  heeft  de  voorzitter  een  gesprek  met  de  jongeren.  Dhr.  Van  Eijzeren  heeft  
bij  de  ANWB  een  plan  +  begroting  ingediend  t.b.v.  een  aanvraag  uit  het  ANWB-fonds.  De  
voorzitter  heeft  de  gemeente  gevraagd  of  er  elders  in  de  gemeente  sportkooien  zijn  
geplaatst  die  als  voorbeeld  zouden  kunnen  dienen.  

c.   Organisatie  Dag  van  de  Landbouw  Meliskerke  2018.    
Vijf  agrarische  bedrijven  doen  hieraan  mee,  plus  de  bakker,  slager  en  groentewinkel  in  
het  dorp.  Flyers  worden  verspreid  via  de  deelnemers.  Wellicht  kan  de  Rabobank  hier  
publiciteit  aan  geven  op  hun  website  of  in  hun  magazine.  De  voorzitter  zal  persbericht  
naar  dhr  Van  Eijzeren  sturen.  

d.   Excursie  aardappelbedrijf  Boogaard.    
Datum  nog  niet  bekend.  

  
8.   Uitwerking  dorpsplan  Meliskerke  
   Zie  bijlage.  
  
9.  Jaarverslag  2017  
Jaarverslag  wordt  vastgesteld.  Dit  kan  op  de  website  geplaatst  worden.  
  
10.  Financiën  
a)   Jaarrekening  2017.    

Jaarrekening  wordt  vastgesteld.  Dit  kan  op  de  website  geplaatst  worden.  
b)   Begroting  Dag  van  de  Landbouw    
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akkoord.  Dhr.  Van  Eijzeren  gaat  nog  proberen  budget  van  de  Rabobank  te  krijgen.    
c)   Opbrengst  Rabobank  Clubkas  Campagne    

Dit  is  €  309,41.  
  
11.  Rondvraag  
Van  de  rondvraag  wordt  geen  gebruikt  gemaakt.  
  
12.  Sluiting  
Volgende  vergadering:  19  juni  2018.  
De  voorzitter  sluit  de  vergadering  en  dankt  allen  voor  hun  aanwezigheid  en  inzet.  
  
  
Meliskerke,  30  mei  2018  
Margriet  Seijner,    
secretaris  
  


