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1. Samenstelling bestuur
Gedurende dit jaar bestond het bestuur uit:
De heer P. Gillissen, voorzitter
Mevrouw M. Seijner, secretaris
De heer S. de Visser, penningmeester, tot 21 januari 2020
De heer J. van Eijzeren, lid tot 26 juni 2020*.
De heer C. Hofman, lid
De heer J. Matthijsse, lid. Penningmeester m.i.v. 21 januari 2020
Mevrouw B. van der Kevie, lid m.i.v. 17 november 2020
De heer. L. Joosse, lid m.i.v. 17 november 2020
Mevrouw. N. De Visser, lid m.i.v. 17 november 2020
*De heer van Eijzeren is op 26 juni 2020 plots overleden, wat het bestuur zeer betreurt.
2. Vergaderingen
In het verslagjaar heeft het bestuur vier keer openbaar vergaderd. De vergaderingen op 21 januari 2020, 8
juli 2020 en 22 september 2020 werden gehouden in het dorpshuis “Ons Huis” aan de Burgemeester
Adelaarstraat 26 in Meliskerke. De vergadering op 17 november 2020 werd online gehouden via Skype.
3. Activiteiten en aandachtspunten
De volgende onderwerpen uit het dorpsplan Meliskerke 2017-2020 zijn in 2020 afgerond:
- Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing organisaties naar dorpshuis
- Aanbod culturele-, sport- en spelactiviteiten
- Overleg met ondernemersvereniging over uitwerking dorpsplan
- Onderhoudsplan sportveld
In 2020 stonden verschillende onderwerpen op de agenda van de openbare bestuursvergaderingen, zoals:
Nieuwjaarsbijeenkomst 2020
Op 3 januari 2020 is een nieuwjaarsbijeenkomst op kernniveau in Meliskerke gehouden. De organisatie was
in handen van de dorpsraad Meliskerke. De kernwethouder en de voorzitter van de dorpsraad Meliskerke,
de heer P. Gillissen, hebben ontwikkelingen in Meliskerke toegelicht.
Inrichting Torenstraat
In 2020 is regelmatig overleg geweest van de bewoners-/ondernemerscommissie en de gemeentelijke
werkgroep over de inrichting van de Torenstraat. In september 2020 is dit voortraject geëvalueerd en op
23 september 2020 is de herinrichting officieel gestart.
Sponsoring straatmeubilair
Eind 2020 is aan de ondernemers van de Torenstraat een inschrijflijst toegestuurd voor het sponsoren van
straatmeubilair in de Torenstraat.
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Besteding vergoeding deelname afvalpilot 2018/2019
De dorpsraad heeft in 2020 besloten de vergoeding van € 4.000 voor Meliskerke voor de deelname aan de
afvalpilot (juli 2018-mei 2019) te spenderen aan 4 nieuwe afvalbakken in Meliskerke, identiek aan diegenen
die nieuw geplaatst gaan worden in de Torenstraat.
Aanzien Torenstraat (kavels Torenstraat 12, 14 en 16)
In 2020 is regelmatig het aanzicht van de Torenstraat 12 -16 aan bod gekomen en besproken met de
kernwethouder. De gemeente kon aan het eind van 2020 nog geen resultaat meedelen
Kunstobject De Verbinding
In 2019 is het kunstobject voor Meliskerke door initiatiefnemer, kunstenaar en een aantal dorpsbewoners
verder ontwikkeld tot een eindontwerp. In 2020 is de Stichting Cultureel Meliskerke verder gegaan met het
vinden van fondsen.
Website www.meliskerke.info
Deze is het gehele jaar door actief voorzien van agenda’s en notities van de dorpsraad en nieuwsberichten
van de redactie of uit andere media. In het najaar 2020 heeft de Ondernemersvereniging Meliskerke ook een
afdeling binnen de website van de dorpsraad gekregen. De jaarlijkse kosten gaan vanaf nu gedeeld worden.
Pauwhoekstraat/vm school De Zeester
Nadat de gemeente in 2020 de conceptovereenkomst met de ontwikkelaar heeft ontbonden, heeft de
dorpsraad contact gehouden met de gemeente over de verdere ontwikkeling van het kavel. De dorpsraad
heeft gevraagd om betere communicatie met de omwonenden. Eind 2020 was de gemeente bezig met
schetsen van twee varianten.
Werkgroep Meliskerke Beweegt
In 2020 zijn geen sportactiviteiten georganiseerd i.v.m. coronamaatregelen.
Werkgroep Lokale Geschiedenis Meliskerke
Op 21 januari 2020 is deze werkgroep opgeheven.
Onderzoek culturele activiteiten in Meliskerke
De dorpsraad Meliskerke heeft alle culturele activiteiten in Meliskerke in beeld gebracht. Dit overzicht is
naar de Stichting Cultureel Meliskerke toegestuurd.
Nieuwe beheerder dorpshuis Ons Huis
In 2020 heeft de dorpsraad in de klankbordgroep van huurders geparticipeerd bij de aanstelling van een
nieuwe beheerder voor het dorpshuis. Dit heeft geresulteerd in de aanstelling van het echtpaar Moll.
Kunstadviescommissie
In 2020 zijn drie inwoners van Meliskerke bereid gevonden deel te nemen aan de kunstadviescommissie.
Een commissie bestaande uit inwoners en gemeente om met het gemeentelijk budget Kunst in de
Openbare Ruimte een kunstwerk te zoeken voor Meliskerke. (NB: dit traject is een andere dan het
kunstobject De Verbinding dat een particulier initiatief betreft.) De commissie is in 2020 niet gestart.
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Onderzoek Toekomst winkelbestand Meliskerke
Het rapport Toekomst winkelbestand Meliskerke dat studenten van de HZ op verzoek van de dorpsraad en
de ondernemersvereniging hebben gemaakt is in de dorpsraad besproken. De ondernemersvereniging is
gevraagd zijn mening met de dorpsraad te delen om zodoende gezamenlijk te kunnen reageren naar de
gemeente. Eind 2020 was er nog geen reactie ontvangen.
Kwaliteit mobiele telefonie
Eind 2020 heeft de dorpsraad de slechte kwaliteit van mobiel telefoneren in Meliskerke en Mariekerke
aangekaart bij de gemeente.
Haalbaarheid ooievaarsnest
In 2020 heeft de dorpsraad onderzocht of het haalbaar is een ooievaarsnest in de omgeving van Meliskerke
te plaatsen. Na dit onderzoek is besloten ervan af te zien.
Financiën
- Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 1994,-.
- In 2020 heeft mevrouw M. Bierens de financiële administratie op zich genomen. Daar werd zij in de
laatste vergadering van 2020 weer vriendelijk voor bedankt.
- De gemeente is verzocht of het restant van het extra budget 2019 mocht worden meegenomen naar
2020 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 2020 heeft de dorpsraad € 408,44
opgeleverd. Het bestuur bedankt daarvoor allen die een stem aan de dorpsraad hebben gegeven.
Bezittingen
De dorpsraad was in 2020 in het bezit van 2 AED'S (één op Mariekerke 13 en één aan de gevel van de
bakkerswinkel in de Burgemeester Adelaarstraat) en 2 verplaatsbare voetbaldoelen op het trapveld.

Meliskerke, maart 2021
M. Seijner, secretaris dorpsraad Meliskerke
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