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Notities	  van	  de	  openbare	  bestuursvergadering	  dorpsraad	  Meliskerke	  
Datum:	  21	  januari	  2020	  
	  

	  
	  
Aanwezig	  van	  bestuur:	  dhr.	  J.	  van	  Eijzeren,	  dhr.	  P.	  Gillissen,	  dhr.	  C.	  Hofman,	  dhr.	  J.	  Matthijsse	  en	  	  
mw.	  M.	  Seijner	  
Anderen:	  mw.	  N.	  van	  den	  Berg	  (raadslid	  VVD	  Veere),	  dhr.	  S.	  Jacobse,	  dhr.	  A.	  Schot	  (kernwethouder	  
Veere),	  dhr.	  M.	  Smit	  en	  mw.	  W.	  Wouters	  (beiden	  van	  ondernemersvereniging	  Meliskerke)	  
M.k.a.:	  mw.	  E.	  Braat	  (Stichting	  Welzijn	  Veere),	  mw.	  M.	  Osté	  (Raadslid	  VVD	  Veere),	  dhr.	  A.	  Van	  der	  Heijde	  
(kernambtenaar	  Veere),	  mw.	  M.	  	  Bierens,	  dhr.	  A.	  Wielemaker	  (fractie	  CDA)	  
	  
	  
1.	  	  Opening	  
	  
2.	  	  Mededelingen	  en	  aanvullende	  agenda	  
a)   Inwoneraantal	  per	  1-‐1-‐2020.	  Aantal	  inwoners	  in	  de	  gemeente	  Veere	  is	  vorig	  jaar	  

verminderd	  met	  29	  inwoners.	  Aantal	  inwoners	  in	  Meliskerke	  is	  toegenomen	  met	  20.	  
b)   Nota	  Leefbaarheid	  en	  Toerisme	  gemeente	  Veere.	  De	  mogelijkheid	  tot	  bouwen	  in	  

Meliskerke	  is	  afhankelijk	  van	  een	  rapport	  dat	  in	  opdracht	  van	  de	  Provincie	  wordt	  opgesteld.	  
Dit	  Stecrapport	  verschijnt	  wellicht	  in	  februari/maart	  2020.	  	  Woningvoorraad	  in	  de	  
gemeente	  Veere	  is	  een	  onderwerp	  van	  overleg	  met	  Vlissingen	  en	  Middelburg	  en	  De	  
Provincie.	  De	  gemeente	  Veere	  gaat	  dit	  jaar	  een	  omgevingsvisie	  opstellen.	  	  

c)   Punt	  8	  (evaluatie	  nieuwjaarsbijeenkomst)	  en	  10b	  (afrekening	  nieuwjaarsbijeenkomst	  2020)	  
wordt	  opgeschort	  naar	  een	  volgende	  vergadering.	  	  

d)   Agendapunt	  6	  wordt	  aangevuld	  met	  punt	  L	  en	  M.	  
	  
3.	  	  Vaststelling	  notities	  26-‐11-‐2019	  en	  actiepuntenlijst.	  
N.a.v.	  notities:	  
Mevrouw	  Cijsouw	  staat	  bij	  aanwezigen	  bestuur.	  Dat	  had	  bij	  “Anderen”	  moeten	  zijn.	  
Notities	  worden	  vastgesteld.	  
	  
Actiepuntenlijst	  
Aan	  de	  actiepuntenlijst	  ontbrak	  nog	  een	  actiepunt	  uit	  de	  vergadering	  van	  26-‐11-‐2020,	  namelijk	  
drie	  inwoners	  van	  Meliskerke	  zoeken	  die	  deel	  uit	  zouden	  kunnen	  maken	  van	  de	  nog	  te	  vormen	  
kunstadviescommissie	  .	  Dit	  actiepunt	  wordt	  aan	  de	  lijst	  toegevoegd.	  
	  
4.	  	  Ingekomen	  stukken	  
29-‐11-‐2019,	  Stadsraad	  Veere,	  Stadsheraut	  december	  2019	  en	  uitnodiging	  vergadering.	  V.k.a.	  
09-‐12-‐2019,	  Gemeente	  Veere,	  Kerstgroet	  en	  uitnodiging	  nieuwjaarsbijeenkomst	  gemeente	  
Veere.	  V.k.a.	  
17-‐12-‐2019,	  Stichting	  Welzijn	  Veere,	  Feestdagen	  en	  jaarplan	  2020.	  V.k.a.	  	  
19-‐12-‐2019,	  Rabobank,	  Ondernemen	  in	  2020:	  dit	  betekent	  het	  voor	  jou.	  V.k.a.	  
23-‐12-‐2019,	  Gemeente	  Veere,	  Bezuinigingen	  in	  de	  openbare	  ruimte.	  Weghalen	  van	  
bloembakken;	  stel	  dat	  inwoners	  van	  Meliskerke	  die	  bakken	  willen	  onderhouden?	  Dat	  kan,	  dan	  
zet	  de	  gemeente	  de	  bakken	  terug.	  Een	  aantal	  personen	  uit	  Meliskerke	  heeft	  al	  aangegeven	  dat	  
voor	  zijn/haar	  rekening	  te	  willen	  nemen.	  De	  plaats	  van	  de	  bloembakken	  kan	  worden	  bepaald	  
na	  de	  herinrichting	  van	  de	  Torenstraat.	  Actiepunt	  voor	  dhr.	  Gillissen:	  dit	  onderwerp	  
bespreken/doorgeven	  aan	  betrokken	  ambtenaar.	  	  
23-‐12-‐2019,	  Gemeente	  Veere,	  Informatie	  over	  organisatie	  van	  WMO	  en	  Jeugdzorg	  in	  de	  
gemeente	  Veere.	  V.k.a.	  
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23-‐12-‐2019,	  Zeeuwse	  Vereniging	  van	  Kleine	  Kernen,	  Nieuwsbrief.	  V.k.a.	  
08-‐01-‐2020,	  Zeeuwse	  Vereniging	  van	  Kleine	  Kernen,	  uitnodiging	  Fondsenplein	  Meet&Match.	  
V.k.a.	  	  
	  
5.	  	  Uitgegane	  stukken	  
04-‐12-‐2020,	  Oranjevereniging	  Meliskerke,	  Reactie	  op	  subsidieaanvraag	  t.b.v.	  een	  middag	  voor	  
ouderen.	  V.k.a.	  
	  
6.	  	  Verslaggeving	  van	  
a.   Werkgroep	  Lokale	  Geschiedenis	  Meliskerke.	  Er	  zit	  geen	  voortgang	  in	  en	  wordt	  bij	  deze	  
opgeheven.	  
b.   Kunstobject	  De	  Verbinding.	  Op	  9	  januari	  jl.	  is	  de	  werkgroep	  bijeengeweest.	  Er	  wordt	  nu	  
gewerkt	  aan	  de	  begroting.	  Daarna	  zal	  gezocht	  worden	  naar	  fondsen	  om	  dit	  te	  financieren.	  Dit	  
kunstwerk	  is	  een	  particulier	  initiatief	  en	  daarom	  kan	  geen	  beroep	  gedaan	  worden	  op	  
kunstbudget	  van	  de	  gemeente.	  (Dit	  kan	  niet	  omdat	  de	  gemeente	  met	  dit	  budget	  andersom	  
werkt,	  namelijk;	  zij	  besteedt	  het	  kunstwerk	  aan	  en	  maakt	  een	  keuze	  uit	  kunstenaars	  die	  erop	  
inschrijven.	  Het	  kunstobject	  De	  Verbinding	  is	  een	  initiatief	  van	  de	  kunstenaar	  en	  maker	  zélf.	  	  	  
c.   Website	  www.meliskerke.info.	  	  
-‐   Er	  is	  overleg	  geweest	  met	  de	  ondernemersvereniging	  Meliskerke	  over	  het	  idee	  een	  
webpagina	  te	  ontwerpen	  waarop	  bezoekers	  kunnen	  kiezen	  uit	  de	  website	  van	  de	  dorpsraad	  
Meliskerke	  en	  de	  website	  van	  de	  Ondernemersvereniging	  Meliskerke.	  De	  heren	  Gillissen	  en	  
Hofman	  gaan	  ermee	  verder.	  
d.   Commissie	  Welzijn	  Meliskerke.	  Geen	  relevant	  nieuws.	  
e.   Bewoners-‐/ondernemerscommissie	  en	  gemeentelijke	  werkgroep	  Herinrichting	  
Torenstraat.	  Een	  idee	  is	  om	  een	  veilige	  oversteekplaats	  voor	  schoolkinderen	  in	  de	  Dorpsstraat	  
ter	  hoogte	  van	  het	  bouwbedrijf	  te	  maken	  en	  de	  bocht	  te	  verleggen	  en	  te	  versmallen.	  Er	  zijn	  
mogelijkheden	  voor,	  alleen	  is	  dit	  afhankelijk	  van	  de	  financiën.	  De	  hele	  kruising	  moet	  opnieuw	  
bestraat	  worden.	  Een	  vlak	  met	  gele	  strepen	  kan	  het	  verkeer	  sturen.	  Een	  ander	  idee	  is	  een	  
informatiebord	  te	  realiseren	  (met	  flyers	  etc.).	  Er	  is	  iemand	  gevonden	  die	  dat	  wil	  onderhouden.	  
Gemeente	  gaat	  kijken	  wat	  de	  mogelijkheden	  zijn.	  Verlichting	  paadje	  tussen	  Valkenburgstraat	  
en	  Torenstraat	  wordt	  in	  dezelfde	  sfeer	  als	  die	  in	  de	  Torenstraat	  aangepast.	  	  
Er	  moet	  nog	  een	  brief	  uit	  naar	  het	  college	  B&W	  om	  te	  melden	  dat	  wij	  er	  altijd	  van	  uit	  zijn	  
gegaan	  dat	  niet	  alleen	  de	  Torenstraat	  maar	  óók	  de	  Dorpsstraat	  heringericht	  zou	  gaan	  worden	  
en	  dat	  de	  Dorpsstraat	  dus	  ook	  aangepakt	  gaat	  worden.	  Actiepunt	  dhr.	  P.	  Gillissen.	  	  	  
Deze	  week	  worden	  drie	  bomen	  gekapt	  in	  Torenstraat.	  DNWG	  gaat	  aan	  het	  trottoir	  aan	  de	  
westzijde	  met	  de	  voorbereidingen	  beginnen.	  Gemeente	  bekijkt	  hoe	  ze	  hoogteverschil	  tussen	  
oost-‐	  en	  westzijde	  van	  de	  Torenstraat	  gaat	  oplossen.	  	  
Kavel	  Torenstraat	  14-‐16:	  het	  is	  de	  bedoeling	  om,	  zolang	  er	  nog	  geen	  overeenkomst	  tussen	  
belanghebbenden	  is,	  dit	  tijdelijk	  in	  te	  richten	  als	  stukje	  groen.	  In	  februari	  wordt	  dit	  gedaan	  
zodat	  het	  een	  ruimte	  wordt	  waarop	  niet	  geparkeerd	  kan	  worden.	  	  
g.	  	  Werkgroep	  Meliskerke	  Beweegt.	  Geen	  activiteiten.	  In	  het	  voorjaar	  weer.	  
h.	  	  Plan	  Pauwhoekstraat	  vm	  Zeester.	  Gemeente	  had	  aan	  ontwikkelaar	  gevraagd	  vóór	  17	  januari	  
2020	  de	  stukken	  op	  te	  sturen	  die	  nodig	  waren	  om	  de	  overeenkomst	  te	  kunnen	  sluiten.	  Niets	  
ontvangen.	  Daarna	  heeft	  de	  gemeente	  de	  conceptovereenkomst	  met	  de	  ontwikkelaar	  
ontbonden	  en	  zij	  kijkt	  nu	  verder	  wat	  de	  mogelijkheden	  zijn.	  	  
i.	  	  	  Excursie	  vuurwerkbunkers	  C.	  Rotte.	  Is	  als	  heel	  interessant	  ervaren.	  Volgende	  keer	  op	  
agenda:	  nieuwe	  excursies.	  
j.	  	   Dag	  van	  de	  Landbouw.	  Voornemen	  is	  met	  de	  ondernemersvereniging	  te	  praten	  over	  de	  
organisatie	  van	  een	  dag	  van	  de	  landbouw	  dat	  samenvalt	  met	  foodevenementen	  in	  Vlissingen	  
en	  Middelburg.	  FOV	  en	  federaties	  van	  Vlissingen	  en	  Middelburg	  hebben	  van	  de	  Provincie	  
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subsidie	  voor	  de	  foodevenementen	  gekregen.	  Het	  zou	  mooi	  zijn	  als	  wij	  daar	  als	  
landbouwgemeente	  aan	  mee	  kunnen	  doen.	  
k.	  	  Culturele	  activiteiten	  Meliskerke.	  De	  heren	  Gillissen	  en	  Smit	  zijn	  doende	  een	  notitie	  te	  
schrijven	  over	  wat	  de	  culturele	  activiteiten	  in	  Meliskerke	  zijn.	  Daarna	  kijken	  waar	  de	  behoeftes	  
liggen.	  	  
l.	  	  	  Vacature	  nieuwe	  beheerder	  dorpshuis:	  met	  de	  kernambtenaar	  is	  afgesproken	  dat	  hij	  intern	  
na	  zal	  vragen	  of	  het	  mogelijk	  is	  dat	  een	  klankbordgroep	  van	  huurders	  mag	  meepraten	  over	  
geschiktheid	  kandidaten.	  
m.	  Kunstadviescommissie.	  Drie	  mensen	  gevonden	  in	  Meliskerke	  en	  Mariekerke	  om	  deel	  uit	  te	  
maken	  van	  deze	  commissie.	  Hierbij	  gaat	  het	  om	  kunst	  van	  gemeentelijk	  budget.	  	  
n.	  Mogelijke	  bewonerscommissie	  Siverstraat.	  Twee	  bewoners	  van	  het	  huizencomplex	  dat	  
gesloopt	  gaat	  worden	  gaven	  aan	  dat	  zij	  daar	  wel	  wat	  voor	  voelden.	  Dhr.	  Hofman	  zal	  het	  
nummer	  van	  de	  voorzitter	  aan	  deze	  mensen	  geven.	  
	  
7.	  Besteding	  €	  4.000,00	  vergoeding	  afvalpilot.	  
Oproep	  voor	  het	  indienen	  van	  ideeën	  onder	  inwoners	  van	  Meliskerke	  heeft	  geen	  enkele	  reactie	  
opgeleverd.	  Door	  bestuursleden	  is	  onderling	  gestemd	  op	  meerdere	  (zelf	  ingebrachte)	  ideeën.	  
Gekozen	  is	  om	  vier	  prullenbakken	  in	  het	  dorp	  te	  vervangen	  door	  prullenbakken	  die	  identiek	  zijn	  
aan	  diegene	  die	  ook	  in	  de	  Torenstraat	  zullen	  komen.	  Mw.	  Seijner	  zal	  dit	  de	  gemeente	  laten	  
weten.	  
	  
8.	  Evaluatie	  nieuwjaarsbijeenkomst	  2020.	  
Opgeschort.	  
	  
9.	   Uitwerking	  dorpsplan	  Meliskerke	  
Zie	  “Overzicht	  besprekingen	  uitvoering	  dorpsplan	  tijdens	  vergaderingen	  dorpsraad”.	  
	  
10.	  Financiën	  
a.	  Conceptbegroting	  2020.	  Akkoord.	  M.b.t.	  punt	  5	  alvast	  aan	  de	  gemeente	  vragen	  om	  het	  
budget	  van	  2020	  over	  te	  maken.	  
b.	  Afrekening	  nieuwjaarsbijeenkomst	  2020.	  Opgeschort.	  
	  
11.	  Benoeming	  penningmeester	  
Bestuurslid	  J.	  Matthijsse	  is	  bereid	  het	  penningmeesterschap	  tijdelijk	  op	  zich	  te	  nemen.	  Er	  zal	  naarstig	  
gezocht	  moeten	  worden	  naar	  een	  inwoner	  die	  die	  taak	  definitief	  op	  zich	  wil	  nemen.	  	  
Voorstel:	  dhr.	  J.	  Matthijsse	  benoemen	  tot	  penningmeester.	  Iedereen	  akkoord.	  	  
De	  heer	  Hofman	  wijzigt	  de	  website.	  
De	  secretaris	  geeft	  het	  aan	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  door.	  
Daarna	  de	  Rabobank	  informeren	  en	  nieuwe	  pas	  aanvragen.	  	  
	  
12.	  Rondvraag	  
In	  de	  Davidsestraat	  is	  een	  adres	  waar	  overlast	  van	  buren	  ervaren	  wordt.	  Er	  zou	  een	  mast	  in	  de	  
tuin	  van	  de	  buren	  staan	  met	  een	  camera	  gericht	  op	  de	  buren.	  Er	  blijkt	  niet	  te	  kunnen	  worden	  
ingegrepen.	  
	  
Op	  het	  pleintje	  bij	  Ons	  Huis	  wordt	  wateroverlast	  ervaren.	  
	  
13.	  Afscheid	  huidige	  penningmeester	  
De	  huidige	  penningmeester,	  dhr.	  S.	  de	  Visser,	  wordt	  bedankt	  voor	  zijn	  inbreng	  in	  de	  afgelopen	  
jaren.	  Uit	  handen	  van	  de	  voorzitter	  ontvangt	  hij	  een	  presentje.	  
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14.	  Sluiting	  
De	  voorzitter	  dankt	  allen	  voor	  hun	  aanwezigheid	  en	  inbreng	  en	  sluit	  de	  vergadering.	  
	  
Meliskerke,	  01-‐03-‐2020	  
M.	  Seijner,	  secretaris	  	  
	  
	  


