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Jaarverslag 2021 
 
1.  Samenstelling bestuur 

Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit: 
De heer P. Gillissen, voorzitter 
Mevrouw M. Seijner, secretaris tot en met 13 juli 2021 
Mevrouw. N. de Visser, secretaris m.i.v. 13 juli 2021  
De heer J. Matthijsse, penningmeester  
De heer C. Hofman, lid 
Mevrouw B. van der Kevie, lid tot en met 21 september 2021  
De heer. L.C. Joosse, lid 
Mevrouw A. Spruijt-Bosman, lid m.i.v. 13 april 2021  

 
2. Vergaderingen 

In het verslagjaar heeft het bestuur - wegens geldende corona maatregelen - slechts drie keer 
openbaar en één keer besloten vergaderd. De vergaderingen op 13 april, 13 juli en 21 
september werden gehouden in het dorpshuis “Ons Huis” aan de Burgemeester Adelaarstraat  
in Meliskerke.  

 
3. Activiteiten en aandachtspunten 

In 2021 stonden verschillende onderwerpen op de agenda van de openbare 
bestuursvergaderingen, zoals: 
 

Website meliskerke.info                                                                                                                                     
De goedbezochte website is het gehele jaar door actief voorzien van agenda’s en notities van 
de dorpsraad en nieuwsberichten van de redactie of uit andere media. Op Facebook en 
Instagram werd alles gedeeld wat op de website stond zodat er meer doelgroepen bereikt 
werden. De jaarlijkse kosten werden gedeeld met de Ondernemersvereniging Meliskerke 
(OM). 
 
Bewoners-/ondernemerscommissie Herinrichting Torenstraat                                                                                                                                        
Deze commissie is in het verslagjaar niet meer bij elkaar geweest. Op initiatief van de 
dorpsraad is het aanvullend straatmeubilair, zoals de bloembakken, het informatiebord en de 
boombank gesponsord door de volgende ondernemers: Biema BV, slagerij Wisse, kapsalon Zij 
aan Zij, bij Boone, Verf De Jonge, JD Infra, C. Rotte tuinhout & meer en Walcheren 
Elektrotechniek. 
De bloembakken werden in het verslagjaar onderhouden door twee vrijwilligers. 
Van de gemeentelijke vergoeding van € 4000,- voor Meliskerke voor de deelname aan de 
afvalpilot in 2018/2019 zijn 4 nieuwe afvalbakken in Meliskerke aangeschaft, identiek aan 
diegenen die nieuw geplaatst zijn in de Torenstraat. 
De opening van de heringerichte Torenstraat vond plaats op 24 september door het leggen 
van een gedenksteen ter hoogte van de brievenbus. 

http://www.meliskerke.info/
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Het streven was om samen met de OM sfeerverlichting aan te schaffen die van half november 
tot en met half januari bevestigd zou worden aan nieuwe lichtmasten in de Torenstraat. 
Helaas zijn de gesprekken gestaakt wegens verschil van inzicht over de werkwijze. 
   
Vervolgens is in het kader van sfeerverlichting informatie ingewonnen bij een leverancier en 
de gemeente Veere over het aanbrengen van een lichtsnoer in een boom in de tuin van de 
Odulphuskerk.   
Tijdens de herinrichting van de tuinen rondom de kerk is een grafsteen blootgelegd. Na 
overleg met de gemeente en het Zeeuws Archief gaat de Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
een en ander coördineren wat betreft de restauratie en informatievoorziening. 
 
Werkgroep Meliskerke Beweegt                                                                                                                        
Ondanks de corona heeft in het verslagjaar toch een zomeravondvoetbaltoernooi plaats 
kunnen vinden. Ongeveer 80 kinderen en jongeren hebben daaraan deelgenomen. Het 
toernooi is voor herhaling vatbaar. Voor deelname aan de bootcamp was minder animo. 
In het najaar is gestart met de organisatie-opbouw van de Commissie Meliskerke Beweegt, die 
zich met meerdere beweegactiviteiten en de realisatie van een jeu de boules baan en een 
beweegplein/-pad bezig gaat houden.  
                                                                                                                                                                                                                        
Plan vm Zeester                                                                                                                        
In het verslagjaar vonden er geen nieuwe ontwikkelingen plaats waardoor de bouw van 
levensloopbestendige woningen in beeld kwam. In een memo van de gemeente stond dat er 
vóór 2025 een aantal woningen moeten zijn gebouwd.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Invulling percelen Torenstraat 12-16                                                                                                                                    
In het verslagjaar vonden er geen nieuwe ontwikkelingen plaats waardoor de invulling van 
deze percelen duidelijk zouden worden. Aan de eigenaren is gevraagd om aandacht aan het 
onderhoud te besteden. Met het (permanent) parkeren op de percelen heeft de dorpsraad 
geen moeite. Na bebouwing voorziet de dorpsraad wel parkeerproblemen in de omgeving van 
het hotel in de Torenstraat.  
 
Verfraaiing muur perceel Torenstraat 14                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ter verfraaiing van de muur is via Facebook en Instagram een oproep gedaan voor het 
aandragen van ideeën. Deze ideeën zijn ongecensureerd doorgestuurd naar de gemeente met 
het verzoek die verder uit te werken. Aan het eind van het verslagjaar was er nog niets 
vernomen.  
                                                                                                                                               

Nieuwjaarsbijeenkomst                                                                                                                                                
Wegens de coronamaatregelen is er in 2021 geen nieuwjaarsbijeenkomst in Meliskerke gehouden. In 
samenwerking met de commissie Welzijn Meliskerke hebben alle huishoudens ter compensatie een 
nieuwjaarswens in de vorm van een windlichtje met een kaarsje ontvangen. De reacties daarop 
waren positief.  
Na de zomer werd gestart met de organisatie van de nieuwjaarsbijeenkomst in 2022. Hiermee 
werd vroegtijdig gestopt daar het er niet naar uitzag dat de bijeenkomst wegens coronamaat-
regelen door kon gaan. 
 

Mobiele telefoonontvangst Meliskerke en omgeving 
De slechte mobiele telefoonontvangst op diverse plekken in Meliskerke en omgeving is 
gemeld bij de gemeente Veere. In opdracht van de provider werden metingen verricht. Met 
het voorstel van de gemeente om op het bedrijventerrein aan de Rapenburgweg een antenne 
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te plaatsen is de dorpsraad akkoord gegaan. Aan het eind van het verslagjaar was er nog niet 
gestart met een omgevingsvergunning voor de antenne. 
 
 

Excursies                                                                                                                                                              
In het verslagjaar hebben geen excursies plaatsgevonden. 
 
Wet Bestuur en Toezicht 
Op 1 juli 2021 is de wet Bestuur en Toezicht ingegaan. Er is een overgangstermijn van 5 jaar 
waarin de statuten van de dorpsraad moeten worden gewijzigd. Mede gelet op het feit dat dit 
onderwerp nog geen prioriteit heeft bij de gemeente is in het verslagjaar nog niet veel 
aandacht besteed aan de gevolgen van deze wet voor de dorpsraad. 
 
Commissie Welzijn Meliskerke                                                                                                                              
De commissie is in het verslagjaar twee keer bij elkaar geweest. De dorpsraad was daarin 
vertegenwoordigd door één van de bestuursleden.     
 
Bezittingen 
De dorpsraad was in het verslagjaar in het bezit van 2 AED'S (één op Mariekerke 13 en één aan de 
gevel van de bakkerswinkel aan de Burgemeester Adelaarstraat) en 2 verplaatsbare voetbaldoelen op 
het trapveld. 
 
Financiën 

Het verslagjaar is afgesloten met een positief saldo van € 2600,-.                                                   
De gemeente is verzocht of het restant van het extra budget 2020 mocht worden 
meegenomen naar 2021 t.b.v. uitvoering van het Dorpsplan Meliskerke/Herinrichting 
Torenstraat. Hier is positief op geantwoord. 
De opbrengst van de deelname aan de Rabo Clubsupport actie in 2021 heeft de dorpsraad       
€ 315,- opgeleverd.  
Een en ander is verwerkt in de jaarrekening en balans 2021. 
Het gehele jaar werd de penningmeester  door een vrijwilliger financiële administratief 
ondersteund.  
 

 Meliskerke, maart 2022 
 P. Gillissen,  
 voorzitter 
 
 


