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Notities van de openbare vergadering van het bestuur van de Dorpsraad 
Meliskerke  
Datum: 15 september 2015 
 
Aanwezig: P. Gillissen (voorzitter), J. van Eijzeren, J. van Sluijs, J. Matthijsse, C. 
Hofman (penningmeester/notulist).  
 
Belangstellenden: C. Rotte (OVM), W. Boone (OVM), mevrouw J. Boone, mevrouw 
K. Boone, mevrouw I. Riemens (werkgroep Lokale Geschiedenis Meliskerke), A. van 
der Heyden (kernambtenaar Meliskerke). 
 
Met kennisgeving afwezig: mevrouw M. Seijner (secretaris), mevrouw M. Bierens 
(fractie VVD), de heer J. Melse (wethouder), mevrouw M. van  Stipthout (fractie 
D’66), de heer M. de Kraker (steunfractie SGP/CU). 
 
 
1. Opening: 
Alle aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter. 
In verband met de afwezigheid van de secretaris is de penningmeester bereid 
gevonden notities van deze vergadering te maken.  
 
2. Nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)  
De heer K. Louwerse van Bureau Ligtermoet en Partners, geeft uitleg van zijn werk 
en de procedure die wordt gevoerd voor het opstellen van een nieuw GVVP. Hij wil 
de knelpunten en wensen die vanavond naar voren worden gebracht over het 
verkeer en vervoer in Meliskerke inventariseren.   
Na het opstellen van een concept plan volgt nog een informatieavond waar 
gereageerd kan worden op het plan. Daarna gaat het plan de politiek in. 
Punten in Meliskerke zijn: 
- snel rijdend (doorgaand) verkeer, parkeerproblemen in de Dorpsstraat en 

Torenstraat. Een rondweg is niet gewenst. 
- zebrapad Cornelis Jaspersesstraat/Dorpsstraat in het kader van een veilige 

schoolroute; 
- gemengd fiets-/voetverkeer op pad tussen Valkenburgstraat – Jan Vaderstraat; 
- regelmatig hinder auto's in de Valkenburgstraat tijdens in- en uitgaan van de 

Boazschool; 
- krappe in- en uitritten voor verkeer uitkomend op de Mariekerkseweg en de 

Burgemeester Huismanstraat; 
- onderhoud straten wijk Molenwerf. 
 
Hierna verlaat de heer Louwerse de vergadering. 
 
3. Mededelingen en aanvullende agenda. 
-  Onderwerp openbare bijeenkomst dorpsraad op 17 november 2015.  

De heren Van Sluijs en Matthijsse stellen voor om het onderwerp dorpsvisie nog 
eens aan de orde te stellen.   

 
4. Notities van de openbare bijeenkomst dorpsraad op 19 mei 2015 en  
 besluitenlijst 2015 

Punt 2.2. Het overleg voorzitters dorpsraden met de gemeente is verplaatst naar 
voorjaar 2016. 
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 Punt 3: het gesprek met de speeltuinvereniging over advisering met betrekking 
tot openbare speelvoorzieningen moet nog plaatsvinden. 

  
De notities worden overigens goedgekeurd. 
 
5. Ingekomen stukken: 
a. SLZ, Nieuwsbrief: voor kennisgeving aangenomen (vka) 
b. Oranjefonds, inzake burendag 2015; vka 
c. Informatie subsidie voor burgerinitiatief energiebesparing; vka 
d. Ondernemersvereniging Meliskerke, reactie 19-08-2015 op voorstel nieuwe koers 

website Meliskerke.com alsmede op opheffing projectgroep dorpsplan.  
Besluit: Deze brief wordt behandeld bij agendapunt 9a. 

 
6. Uitgegane stukken: 

A. Ondernemersvereniging Meliskerke, brief d.d. 25-07-2015 inzake stopzetten 
structurele betaling van de kerstboom. Naar aanleiding van de vraag van de 
heer Boone wordt vastgesteld dat het plaatsen van de kerstboom door de 
vorige dorpsraad is geregeld met de heer Rotte. Dus niet met de OVM. 

B. Aan Ondernemersvereniging Meliskerke, d.d. 8-6-2015 met voorstel nieuwe 
koers website Meliskerke.com 

 
7. Verslaggeving van: 
a. Kwaliteitsinspectie Meliskerke d.d. 30-6-3015. 
De heren Matthijsse en Gillissen doen kort verslag van de inspectie. Er zijn 4 plekken 
bezocht, te weten 2 keer Jan Vaderstraat, 1 keer de Dorpsstraat en 1 keer de 
Burgemeester Adelaarstraat.  
Opgemerkt wordt dat twee plekken vorig jaar ook zijn bezocht. Hier zal de volgende 
keer op gelet worden of dit weer zo zal zijn. 
b. Werkgroep website. 
Hiervan is geen nieuws te melden in afwachting van gesprek met de OVM.  
c. Werkgroep Lokale Geschiedenis Meliskerke. 
Mevrouw Riemens heeft zich in een aantal zaken verdiept en heeft nog een aantal 
vragen, zoals de wijze waarop een en ander wordt vastgelegd. 
Verder vertelt zij wat haar ideeën zijn met betrekking tot de vastlegging. Zij kan ook 
veel informatie van mevrouw Davidse krijgen. Er is contact met de ZB over de opzet 
van de interviews 
De dorpsraad ziet ook het Meliskerke van heden graag vastgelegd voor later. 
Een en ander zal verder worden uitgewerkt door de werkgroep die binnenkort bij 
elkaar komt. 
d. Vergadering Commissie Welzijn Meliskerke d.d. 18-8-2015. 
Geen bijzonderheden. 
e. Overleg met gemeente d.d. 23-7-2015 over communicatie. 
De secretaris en de voorzitter hebben een overleg met de heer Bults van de 
gemeente Veere gehad over onder andere de communicatieperikelen rondom 
de werkzaamheden in de Cornelis Jaspersesstraat. Naar aanleiding hiervan is 
geopperd om het vertrouwen met de bewoners te verbeteren door hen te betrekken 
bij het inrichten van de plantvakken. De verwachting is dat de gemeente binnenkort 
reageert. 
Ook was de dorpsraad verrast door de aanleg van het voetpad vanaf de kruising 
Koekoeksweg/Rapenburgweg richting de huisartsenpraktijk. Dit blijkt al in 1998 door 
de gemeente Veere toegezegd te zijn. 
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Verder is het betrekken van bewoners en de dorpsraad bij het realiseren van een 
rotonde aan de orde geweest.   
Na enkele mails staat de torenklok nu weer redelijk gelijk.  
De dorpsraad ziet héél graag dat als een groep bewoners in Meliskerke/Mariekerke 
een brief krijgt van de gemeente Veere die óók naar de dorpsraad verstuurd wordt. 
 
8. Stand van zaken met betrekking tot: 
a. Plan Bergstraat/vm Ichtuskerk  
Onlangs is begonnen met de bouw van 5 woningen en 6 garageboxen. 
Bewoners hebben zienswijzen ingediend (bezwaar gemaakt). Onder andere omdat 
de nieuwe woningen dicht langs de straat gebouwd worden. Het is niet bekend of 
bewoners die bezwaar hebben gemaakt nog in beroep zullen gaan. 
b. Plan Pauwhoekstraat/vm Zeester  
De gemeente Veere is in gesprek met de COPZ over de realisatie van 
ouderenwoningen op deze locatie. Binnenkort is er weer overleg. 
c. Organisatie oudejaarsbijeenkomst 
Het  wachten is nog op een reactie van de Oranjevereniging. 
d. Boombank Torenstraat  
Van de betrokken ambtenaar wordt na 21 september aanstaande een reactie 
verwacht.   
e. Onderhoud wegen Waterschap. 
De heren Matthijsse en Gillissen hebben een ronde gedaan over diverse B-wegen 
rondom Meliskerke. Het waterschap beheert deze wegen. De meesten zijn goed, op 
een enkeling na.  
Binnenkort zal het waterschap de begroting voor 2016 vaststellen. De wens is dat er 
ook een bedrag wordt opgenomen voor het onderhoud van de Meliskerkseweg. Er 
moet nog een afspraak gemaakt worden met de districtsopzichter. 
f. rotonde.  
De gemeente is bezig met de voorbereiding van een rotonde op de kruising van 
onder andere de Dorpsstraat-Kaasboerweg. De dorpsraad wil bij het héle traject 
betrokken worden. 
 
9. Opheffing projectgroep dorpsplan Meliskerke. 
a. Ingekomen reactie Ondernemersvereniging Meliskerke d.d. 19-08-2015. 
b. Bespreken hoe nu verder te gaan met de onderwerpen die staan in de toelichting 
bestemmingsplan Meliskerke 2011. Daar er weinig vertrouwen in de gemeente is, 
heeft de projectgroep besloten om het project terug te geven aan de 
Dorpsraad/OVM. 
Na een uitvoerige discussie is door het bestuur van de Dorpsraad het volgende 
besloten: 

- Projectgewijs moet het vertrouwen met de gemeente worden verbeterd. De 
aan te leggen rotonde zou een startpunt kunnen zijn. 

- Per thema (zie notitie 7 thema’s en 50 onderwerpen) moet besproken worden 
welke projecten in overleg met de gemeente ontwikkeld kunnen worden.  

c. Website. Besluit: De dorpsraad wil een eigen website. 
d. Algemeen besluit 

- Een delegatie van het bestuur gaat een gesprek aan met de OVM over de 
hiervoor genoemde besluiten. 

- In het najaar wordt een QuickScan gehouden onder een aantal 
sleutelpersonen in Meliskerke over de (on)tevredenheid die er ten aanzien van 
de gemeente zou bestaan. 
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10. Financiën 
a. Rekening projectgroep dorpsplan Meliskerke.  

Tijdens de voorbereiding is een bedrag van € 145,80 uitgegeven voor het 
opstellen van een dorpsplan. De gemeente heeft een voorschot betaald van  
€ 500,00. Besluit: de gemeente verzoeken het bedrag voor zijn rekening te 
nemen.  
 

11. Rondvraag 
De heer Boone wil graag de medewerking, in de vorm van een geldelijke bijdrage, 
van de dorpsraad voor activiteiten in Meliskerke. 
Er zou tijdens een onderling emailverkeer door de voorzitter van de dorpsraad 
gemaild zijn dat de dorpsraad dit niet doet.  
De voorzitter merkt op dat hij zich een dergelijke mail niet kan herinneren. 
meent zich te herinneren dat elke organisatie verzoeken kan indienen en wel het 
liefst voor vernieuwende activiteiten. Tevens zal de Dorpsraad niet meer voor een 
langere tijd een geldelijke bijdrage leveren. Dit wordt per activiteit afgesproken. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
 
Meliskerke, 6 oktober 2015 
Colin Hofman, penningmeester en notulist van deze vergadering. 
 


