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Uitnodiging openbare bestuursvergadering op dinsdag 19 mei 2015 
Tijd: 19.30 uur  
Locatie: verenigingsgebouw “Ons Huis”, Burgemeester Adelaarstraat 26, 
Meliskerke 
 

AGENDA 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen en aanvullende agenda. 

 Reserve van € 850.000,- voor leefbaarheid gemeente Veere (bijlage 1) 

 Overleg met gemeente  d.d. 31 maart jl: voorzittersoverleg stads- en dorpsraden. 

 Start voorbereiding aanleg rotonde in Meliskerke. 

 Communicatie met gemeente inzake uniforme straatnaamborden voor de Cornelis 
Jaspersesstraat en de Jan Geertsesweg. 

 Evaluatie openbare bijeenkomst dorpsraad Meliskerke op 24 maart jl. 
 
3. Notities van de openbare bestuursvergadering op 10 maart 2015   
    en besluitenlijst 2014-2015 (bijlage 2 en 3) 
 
4. Ingekomen stukken. 
Bergstraat/Cornelis Jaspersesstraat (a t/m c): 
a. Mail gemeente Veere (d.d. 04-03-2015) inzake planontwikkeling Bergstraat/Cornelis 

Jaspersesstraat en locatie De Zeester. (Bijlage 4) 
b. Mail gemeente Veere (d.d. 12-03-2015) inzake werkzaamheden Cornelis 

Jaspersesstraat en kernambtenaar Meliskerke.  
c. Bewonersbrief gemeente inz. reconstructie Corn. Jaspersesstraat (d.d. 16-4-2015).  
 
d. SLZ, project “Ieder dorp zijn hoogstamboomgaard”. (Bijlage 5) 
e. Bevestiging gemeente Veere (d.d. 04-03-2015) inzake bijdrage van maximaal           

€ 1.000,-- voor de totstandkoming dorpsplan. 
f. Uitnodiging gemeente (d.d. 19-03-2015) voor overleg visie cultuurhistorie in concept 

op 09-04-2015. 
g. Reactie gemeente Veere (d.d. 19-03-2015) op verzoek omwonenden terrein De 

Zeester. (Bijlage 6) 
h. Toelichting digitale ZeelandPas (VVV). 
i. Kopie mail bewoners  aan gemeente Veere (d.d. 01-04-2015) inzake ontbrekend 

stuk stoep ter hoogte van Oppervloer nummer 2 en 4.  
j. Mail gemeente Veere inzake stand van zaken plannen Meliskerke (d.d. 09-04-2015). 

(Bijlage 7) 
k. Kopie brief dorpsraad Westkapelle aan gemeente Veere inzake 

huisvestingsverordening tweede woningen in Westkapelle (d.d. 10-04-2015). 
l. Brief gemeente Veere d.d.13-4-2015, inzake maatwerk in brandweerzorg. (Bijlage 8) 
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5. Uitgaande stukken. 
a. Beterschapskaartje en felicitatiekaartje (geboorte) aan beleidsmedewerker 

gemeente Veere, tevens deelneemster projectgroep Dorpsplan Meliskerke. 
b. Brief aan gemeente Veere (d.d. 10-04-2015) betreffende waardering voor 

communicatie daags na brand in schuur Jan Geertsesweg. 
 
6. Verslaggeving van: 

a. Projectgroep/voorbereidingsgroep dorpsplan Meliskerke. 
b. Werkgroep website (Bijlage volgt). 
c. Overleg met beheerder over gebruik dorpshuis voor korte besprekingen. 
d. Werkgroep lokale geschiedenis Meliskerke. 
e. Samenwerking organisaties eindejaarsbijeenkomst in Meliskerke. 
f.  Vergadering Commissie Welzijn Meliskerke. 

 
7. Stand van zaken met betrekking tot: 

a. Plan Bergstraat vm Ichtuskerk. 
b. Plan Pauwhoekstraat vm Zeester. 

 
8. Financiën. 

In de begroting stonden reguliere bijdragen die nader besproken moesten worden. 
Hieronder de voorstellen met betrekking tot die posten.  
a. Onderhoud AED 

Voorstel: gelet op het geringe bedrag van € 72,-- deze voorgoed ten laste laten 
komen van de begroting van de dorpsraad.  

b. Bijdrage dixi speeltuin 
Dit punt is tijdens de ledenvergadering van de speeltuinvereniging besproken. 
Voorstel: geen bijdrage meer verlenen voor de dixi.    

 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Margriet Seijner, 
secretaris 
 
 
 
 
 


