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Notities van de openbare vergadering van het bestuur van de Dorpsraad Meliskerke  
Datum: 19 mei 2015 

 

 
Aanwezig: J. van Eijzeren, C. Hofman (penningmeester), P. Gillissen (voorzitter), J. 
Matthijsse, J. van Sluijs, M. Seijner (secretaris).  
Belangstellenden: Mevrouw M. Bierens en de heren J. Wisse en C. Rotte 
(ondernemersvereniging Meliskerke). 
Met kennisgeving afwezig: de heer M. de Kraker, SGP/CU Veere 
 

 
1. Opening. 
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter. 

 

2. Mededelingen en aanvullende agenda. 

 Reserve van € 850.000,- voor leefbaarheid gemeente Veere; Voor kennisgeving 
aangenomen (V.k.a.) 

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

 Start voorbereiding aanleg rotonde in Meliskerke. Voorbereidingen bij de 
gemeente starten vóór de zomervakantie. Dorpsraad zal op tijd worden benaderd 
voor participatie. 

 Communicatie met gemeente inzake uniforme straatnaamborden voor de 
Cornelis Jaspersesstraat en de Jan Geertsesweg. Heeft al geleid tot nieuwe 
straatnaambordjes. 

 Evaluatie openbare bijeenkomst dorpsraad Meliskerke op 24 maart jl. Opstelling 
is goed bevallen. Volgende keer extra microfoon voor publieke reacties. 
Bestuursleden moeten onderwerp volgende openbare bijeenkomst bedenken. 

 Brief dorpsraad Oostkapelle inzake overlast herten en reeën in de kern. Overlast 
in Meliskerke niet aan de orde. Brief is reeds beantwoord. 

 Brief stadsraad Domburg inzake bezuinigingen brandweer en Openbaar vervoer. 
Verzoek aan besturen dorpsraden om deel te nemen aan overleg op 25 of 26 mei 
2015.  Peter Gillissen en Jaap Matthijsse geven zich hiervoor op. 

 Brief gemeente Veere inzake verhuisronde mobiele speelvoorzieningen. 
Speelvoorzieningen is mogelijk een idee voor de eerstvolgende openbare 
bijeenkomst. Peter Gillissen neemt contact op met de speeltuinvereniging. 

 
3. Notities van de openbare bestuursvergadering op 10 maart 2015.  
    Naar aanleiding van: 

Punt 4.l: Op 8 mei hebben we bericht gekregen dat de kunststof boombank in de 
Torenstraat nog dit jaar zal worden geplaatst. 
Punt 8: Colin en Peter hebben contact opgenomen met de speeltuinvereniging en 
ondernemersvereniging over een eindejaars- of nieuwjaarsbijeenkomst. De 
besturen zullen dit intern bespreken. 
 
Actielijst: 
140902.12. Afgesproken is geen prijs beschikbaar te stellen. 
150127.01. Colin zal ieder jaar 40 euro storten op rekeningen bestuursleden ter 
vergoeding cartridges. Actiepunt kan eraf. 
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150127.07. Peter Gillissen en Jaap Matthijsse zullen weer een rondje 
binnenwegen doen en daarna contact opnemen met de heer J. de Rijcke van 
Waterschap. 
150127.06. Is gebeurd. 
150127.09. Komt later op de agenda terug. 
150127.13. Van wethouder J. Melse nog geen bericht ontvangen hierover. 
150127.17. Onderhoud AED komt later terug op de agenda. 
150127.18. Marieke van de bloembinderij wil niet de kerstboom sponsoren, wel wil 
ze bijdragen aan kerstdecoraties. Peter en Colin gaan verder op zoek naar 
sponsoren voor de kerstboom. 
150310.2. Bijdrage kosten dixi speeltuin is gebeurd. 

 
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. V.k.a. 
b. Mail gemeente Veere (d.d. 12-03-2015) inzake werkzaamheden Cornelis 

Jaspersesstraat en kernambtenaar Meliskerke. V.k.a. 
c. Bewonersbrief gemeente inzake reconstructie Corn. Jaspersesstraat (d.d. 16-4-

2015). Hier is de communicatie naar bewoners niet goed verlopen. Pas toen zij 
van de Delta een brief kregen over planning van de werkzaamheden, kregen zij in 
de gaten dat deze straat gereconstrueerd zou gaan worden. Pas nadat de bomen 
gerooid waren en de bezigheden van de Delta al in volle gang waren, kregen 
bewoners een brief van de gemeente. Bewoners vinden het een schande dat de 
bomen (sommige al ouder dan 50 jaar) allemaal zijn weggehaald, ondanks dat 
gezegd werd dat alleen de zieke bomen verwijderd zouden worden. Als 
dorpsraad zijn we ook ontevreden over deze gang van zaken. De dorpsraad wil 
vroegtijdig geinformeerd worden over herinrichtingsplannen van de gemeente. De 
heer Melse zal binnen de gemeente ons verzoek voor een evaluatie aan de orde 
stellen.  

d. SLZ, project “Ieder dorp zijn hoogstamboomgaard”. Peter zal hier samen met 
Jaap actie op ondernemen. Volgens Jaap is de plek waar nu het dorpshuis Ons 
Huis staat, ooit een boomgaard geweest. 

e. Bevestiging gemeente Veere (d.d. 04-03-2015) inzake bijdrage van maximaal           
€ 1.000,-- voor de totstandkoming dorpsplan. V.k.a. 

f. Uitnodiging gemeente (d.d. 19-03-2015) voor overleg visie cultuurhistorie in 
concept op 09-04-2015. Peter Gillissen is daarheen geweest. De leden van de 
werkgroep Lokale Geschiedenis Meliskerke (LGM) hebben de visie gelezen. Het 
is niet noodzakelijk dat de dorpsraad een reactie moet geven op de visie. De 
aldaar aanwezige heer Sijnke is bereid de werkgroep LGM te adviseren over het 
houden van interviews. 

g. Reactie gemeente Veere (d.d. 19-03-2015) op verzoek omwonenden terrein De 
Zeester. V.k.a. 

h. Toelichting digitale ZeelandPas (VVV). V.k.a. 
i. Kopie mail bewoners  aan gemeente Veere (d.d. 01-04-2015) inzake ontbrekend 

stuk stoep ter hoogte van Oppervloer nummer 2 en 4. Bij de dorpsraad is nog 
geen reactie bekend. 

j. Mail gemeente Veere inzake stand van zaken plannen Meliskerke (d.d. 09-04-
2015). V.k.a. 
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k. Kopie brief dorpsraad Westkapelle aan gemeente Veere inzake 
huisvestingsverordening tweede woningen in Westkapelle (d.d. 10-04-2015). 
V.k.a. 

l. Brief gemeente Veere d.d.13-4-2015, inzake maatwerk in brandweerzorg. V.k.a. 
 
5. Uitgaande stukken. 

a. Beterschapskaartje en felicitatiekaartje (geboorte) aan beleidsmedewerker 
gemeente Veere, tevens deelneemster projectgroep Dorpsplan Meliskerke. 
V.k.a. 

b. Brief aan gemeente Veere (d.d. 10-04-2015) betreffende waardering voor 
communicatie daags na brand in schuur Jan Geertsesweg. V.k.a. 

 
6. Verslaggeving van: 

a. Projectgroep/voorbereidingsgroep dorpsplan Meliskerke.  
Een kleine werkgroep is bezig om de eerste informatie-bijeenkomst voor te 
bereiden. 

 b.Werkgroep website. De nieuwe weg die de dorpsraad wil inslaan met de 
website meliskerke.com is beschreven in de notitie “Nieuwe koers website 
Meliskerke.com mei 2015”. De vergadering gaat akkoord met de notitie. Margriet 
zal dit voorstel sturen naar de ondernemersvereniging. 
c. Overleg met beheerder over gebruik dorpshuis voor korte besprekingen. 
Kleine werkgroepen van de dorpsraad kunnen na overleg met de beheerder 
kostenloos vergaderen in Ons Huis op woensdagmiddagen en donderdag-
ochtenden. Voor ’s avonds geldt het normale tarief. 
d. Werkgroep Lokale Geschiedenis Meliskerke. Drie inwoners van hoge leeftijd 
zullen op korte termijn worden geïnterviewd door Ineke Riemens.  
e. Samenwerking organisaties eindejaarsbijeenkomst in Meliskerke. De 
speeltuinvereniging en de ondernemersvereniging zijn benaderd voor 
participatie. De ondernemersvereniging is positief. De speeltuinvereniging ziet 
ervan af. Actie Peter en Colin. Mogelijk richting Oranjevereniging. 
f.  Vergadering Commissie Welzijn Meliskerke. Peter is er geweest. De 
Commissie Welzijn is gevraagd naar een financiële bijdrage voor het opstellen 
van het dorpsplan. 

 
7. Stand van zaken met betrekking tot: 

a. Plan Bergstraat vm Ichtuskerk. Inspraak omwonenden nog mogelijk tot 20 mei 
2015. Volgens de heer Melse is een aantal zienswijzen binnengekomen bij de 
gemeente. 

b. Plan Pauwhoekstraat vm Zeester. Schetsontwerp CPOZ dient nog binnen de 
gemeente besproken te worden. 

 
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.  Akkoord. 

b. Bijdrage dixi speeltuin 
Dit punt is tijdens de ledenvergadering van de speeltuinvereniging besproken. 
Voorstel: geen bijdrage meer verlenen voor de dixi.  Akkoord 
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9. Rondvraag 
Over de viering van Koningsdag nieuwe stijl in Meliskerke zijn veel positieve reacties 
binnengekomen bij de organisatie. Het zal volgend jaar weer op dezelfde manier 
worden ingevuld. 
 
Het Boerderijconcert in de schuur van Hof Meliskerke op was drukbezocht; alle 650 
stoelen waren bezet. 
 
Eigenaresse van Marieke’s bloembinderij heeft aangegeven mee te willen denken 
over de inrichting van de nieuwe rotonde. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
Meliskerke, .. juli 2015 
Margriet Seijner, 
secretaris 


