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Jaarverslag 2018
1. Samenstelling bestuur
Gedurende dit jaar bestond het bestuur uit:
De heer P. Gillissen, voorzitter
Mevrouw M. Seijner, secretaris
De heer S. de Visser, lid tot 27-03-2018, daarna penningmeester
De heer C. Hofman, penningmeester tot 27-03-2018, daarna lid
De heer J. van Eijzeren, lid
De heer J. Matthijsse, lid
2. Vergaderingen
In het verslagjaar heeft het bestuur zes keer openbaar vergaderd. Vergaderingen werden
gehouden in het dorpshuis “Ons Huis” aan de Burgemeester Adelaarstraat 26 in Meliskerke.
3. Activiteiten en aandachtspunten
In 2018 stonden veel verschillende onderwerpen op de agenda van de openbare
bestuursvergaderingen, zoals:
Nieuwjaarsbijeenkomst 2018
Op 9 januari 2018 is de derde nieuwjaarsbijeenkomst op kernniveau in Meliskerke gehouden. De
organisatie was in handen van de dorpsraad Meliskerke. De kernwethouder, de heer J. Melse, en
de voorzitter van de dorpsraad Meliskerke, de heer P. Gillissen, hebben ontwikkelingen in
Meliskerke toegelicht. 64 personen hebben de nieuwjaarbijeenkomst bezocht.
Verkiezing nieuw bestuur (gelijk met gemeenteraadsverkiezingen 21-3-2018)
In februari 2018 is een oproep onder dorpsgenoten verspreid om zich verkiesbaar te stellen. Daar
is geen reactie op gekomen. Alle zittende bestuursleden stelden zich herverkiesbaar waardoor de
samenstelling van het bestuur bleef zoals het was.
Dorpsplan Meliskerke
Onderwerpen uit het dorpsplan waar de dorpsraad in 2018 aan gewerkt heeft:
o Het onderzoeken van de mogelijkheid van een ommetje rond het dorp;
o Het onderzoeken van de mogelijkheden om een kunstobject op de nieuwe rotonde te
realiseren.
o Het onderzoeken van de mogelijkheid van een sportkooi voor de jeugd op het trapveld. Dit
werd halverwege het jaar door de initiatiefnemende jongeren afgeblazen.
o De mogelijkheid om organisaties onder te brengen in het dorpshuis.
o De verbetering van de verbinding Jan Vaderstraat-Valkenburgstraat.
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In 2018 werden twee onderwerpen uit het dorpsplan afgehandeld, namelijk het parkeerterrein
Rapenburg en de aantrekkelijkheid van de toegangswegen.
Dag van de Landbouw
De dorpsraad heeft op 16 juni 2018 een Dag van de Landbouw georganiseerd. Acht Meliskerkse
(agrarische) bedrijven hebben hieraan meegedaan. Deze dag werd goed bezocht.
Afvalpilot
De dorpsraad heeft een aantal keer overleg gevoerd met de gemeente over een pilot in
Meliskerke waarbij het doel is het restafval per inwoner te verlagen. De pilot is gestart in juli 2018
en loopt door tot voorjaar 2019.
Werkgroep Lokale Geschiedenis Meliskerke
De werkgroep Lokale Geschiedenis bestond in 2018 uit de heer P. Gillissen, mevrouw I. Riemens
en de heer J. Matthijsse. Zij leverden artikelen over de geschiedenis van Meliskerke voor de
website www.meliskerke.info. In 2018 werd o.a. de artikelreeks over “wereldburgers” verder
uitgebreid.
Excursie
De dorpsraad was op 12 juni 2018 te gast bij aardappelverwerkingsbedrijf Boogaard voor een
bedrijfsbezichtiging.
AED
In Meliskerke is de AED in de Torenstraat in september 2018 door de dorpsraad vervangen voor
een nieuwe omdat de levensduur van 10 jaar in oktober verliep.
4. Financiën
2018 werd afgesloten met een positief saldo van € 116,26.

Meliskerke, maart 2019
M. Seijner, secretaris dorpsraad Meliskerke
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