
	  

1	  
	  

Stichting	  Dorpsraad	  Meliskerke	  	   	   	  	  	  	  	  www.meliskerke.info	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mariekerke	  26	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  dorpsraad@meliskerke.info	  
4365	  NL	  	  Meliskerke	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  KvK	  Middelburg	  nr.	  22047846	  
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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	  C.	  Hofman,	  penningmeester	  
De	  heer	  J.	  van	  Eijzeren,	  lid	  
De	  heer	  J.	  Matthijsse,	  lid	  
De	  heer	  J.	  van	  Sluijs,	  afgetreden	  op	  23	  mei	  2017	  
De	  heer	  S.	  de	  Visser,	  toegetreden	  op	  5	  september	  2017	  
	  
2.	  Vergaderingen	  
In	  het	  verslagjaar	  heeft	  het	  bestuur	  vijf	  keer	  openbaar	  vergaderd.	  Daarnaast	  werd	  eenmaal	  een	  openbare	  
bijeenkomst	  gehouden	  waarin	  presentaties	  werden	  verzorgd	  door	  de	  gemeente	  Veere	  (over	  duurzaamheid	  in	  de	  
gemeente)	  en	  mevrouw	  K.	  van	  der	  Werve	  (over	  kunstobject	  Meliskerke).	  Vergaderingen	  werden	  gehouden	  in	  het	  
dorpshuis	  “Ons	  Huis”	  aan	  de	  Burgemeester	  Adelaarstraat	  26	  in	  Meliskerke.	  
	  
3.	  Behandelde	  onderwerpen	  
In	  2017	  stonden	  veel	  verschillende	  onderwerpen	  op	  de	  agenda	  van	  de	  openbare	  bestuursvergaderingen,	  zoals:	  
	  
Nieuwjaarsbijeenkomst	  2017	  
Op	  3	  januari	  2017	  is	  de	  tweede	  nieuwjaarsbijeenkomst	  op	  kernniveau	  in	  Meliskerke	  gehouden.	  De	  organisatie	  
was	  in	  handen	  van	  de	  dorpsraad	  Meliskerke.	  De	  kernambtenaar,	  de	  heer	  J.	  Melse,	  en	  de	  voorzitter	  van	  de	  
dorpsraad	  Meliskerke,	  de	  heer	  P.	  Gillissen,	  hebben	  ontwikkelingen	  in	  Meliskerke	  toegelicht.	  De	  Schietvereniging	  
Meliskerke	  heeft	  een	  presentatie	  verzorgd.	  	  Zeventig	  personen	  hebben	  de	  nieuwjaarbijeenkomst	  bezocht.	  	  
	  
Werkgroep	  Lokale	  Geschiedenis	  Meliskerke	  
De	  werkgroep	  Lokale	  Geschiedenis	  bestond	  in	  2017	  uit	  mevrouw	  I.	  Riemens	  en	  de	  heren	  J.	  Matthijsse	  en	  P.	  
Gillissen.	  Zij	  leverden	  artikelen	  over	  de	  geschiedenis	  van	  Meliskerke	  voor	  de	  website	  www.meliskerke.info.	  In	  
2017	  werd	  gestart	  met	  een	  artikelreeks	  over	  “Meliskerkse	  wereldburgers”.	  	  
	  
Rotonde	  
De	  werkgroep	  rotonde	  heeft	  een	  keuze	  gemaakt	  uit	  de	  ingezonden	  plannen	  voor	  de	  inrichting	  van	  de	  rotonde.	  Op	  
voorstel	  van	  de	  dorpsraad	  is	  de	  gemeente	  akkoord	  gegaan	  met	  het	  plan	  van	  C.	  Rotte	  Tuinhout.	  
	  
Kunstobject	  Meliskerke	  	  
Onder	  de	  inzendingen	  voor	  de	  inrichting	  van	  de	  nieuwe	  rotonde	  zat	  een	  voorstel	  voor	  het	  realiseren	  van	  een	  
kunstobject.	  De	  indiener	  en	  de	  dorpsraad	  zijn	  in	  2017	  gestart	  met	  het	  overleggen	  met	  de	  gemeente	  Veere	  om	  te	  
bezien	  in	  hoeverre	  het	  mogelijk	  is	  dit	  object	  op	  de	  rotonde	  of	  elders	  in	  de	  openbare	  ruimte	  in	  Meliskerke	  te	  
realiseren.	  Op	  28	  november	  2017	  is	  een	  eerste	  ontwerp	  gepresenteerd	  aan	  de	  inwoners	  tijdens	  de	  openbare	  
bijeenkomst	  in	  dorpshuis	  “Ons	  Huis”.	  Daarna	  is	  het	  kunstwerk	  met	  een	  aantal	  inwoners	  verder	  besproken	  om	  het	  
kunstwerk	  zo’n	  breed	  mogelijk	  draagvlak	  te	  laten	  krijgen.	  
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Website	  
De	  website	  is	  steeds	  actueel	  gehouden.	  Sinds	  eind	  2017	  wordt	  de	  eigen	  Facebookpagina	  gekoppeld	  aan	  de	  
website	  www.meliskerke.info	  actief	  bijgehouden.	  
	  
Sportkooi	  
Jongeren	  uit	  Meliskerke	  hebben	  zich	  verdiept	  in	  een	  speel-‐/voetbalvoorziening	  oftewel	  een	  sportkooi	  voor	  de	  
jeugd	  van	  Meliskerke.	  De	  dorpsraad	  heeft	  zich	  bereid	  getoond	  als	  officieel	  orgaan	  te	  fungeren,	  via	  welke	  de	  
jongeren	  fondsen	  en	  subsidies	  konden	  aanvragen	  om	  een	  en	  ander	  te	  kunnen	  bekostigen.	  In	  2017	  kregen	  de	  
jongeren	  de	  begroting	  nog	  niet	  sluitend.	  De	  dorpsraad	  heeft	  steeds	  meegedacht	  over	  manieren	  om	  de	  begroting	  
sluitend	  te	  krijgen.	  
	  
Bereikbaarheid	  mobiele	  telefonie	  binnen	  Meliskerke/Mariekerke	  
De	  dorpsraad	  heeft	  onder	  Meliskerkenaren	  geïnventariseerd	  hoe	  de	  kwaliteit	  van	  mobiel	  bellen	  was.	  Er	  is	  een	  
mail	  uitgegaan	  aan	  iedereen	  op	  de	  mailinglist,	  een	  oproep	  gedaan	  tijdens	  de	  openbare	  bijeenkomst	  op	  28	  
november	  2017	  en	  via	  een	  huis-‐aan-‐huis	  verspreide	  nieuwsbrief	  om	  inwoners	  te	  vragen	  hun	  ervaringen	  met	  de	  
dorpsraad	  te	  delen.	  De	  respons	  was	  te	  mager	  om	  er	  conclusies	  aan	  te	  verbinden.	  De	  inventarisatie	  is	  opgestuurd	  
naar	  de	  gemeente	  Veere.	  	  
	  
Plan	  Pauwhoekstraat/voormalige	  Zeester	  	  
Op	  13	  juli	  2017	  heeft	  een	  informatiebijeenkomst	  plaatsgehad	  voor	  omwonenden	  van	  het	  terrein	  waarna	  
zienswijzen	  konden	  worden	  ingediend.	  Voorstel	  van	  omwonenden	  was	  om	  één	  van	  hen	  het	  contact	  te	  laten	  
onderhouden	  met	  de	  gemeente	  namens	  de	  omwonenden.	  De	  gemeente	  heeft	  laten	  onderzoeken	  of	  een	  
gezamenlijk	  voorstel	  van	  omwonenden	  om	  het	  plan	  een	  kwartslag	  te	  “draaien”	  mogelijk	  was.	  Dit	  was	  eind	  2017	  
nog	  niet	  bekend.	  Het	  plan	  omvat	  zes	  levensloopbestendige	  ouderenwoningen	  (koop	  en	  eventueel	  huur).	  	  
	  
Dorpsplan	  Meliskerke	  
Het	  conceptdorpsplan	  werd	  op	  27	  juni	  2017	  op	  een	  inwonersavond	  gepresenteerd	  en	  besproken.	  Daarna	  is	  het	  
conceptplan	  nog	  op	  enkele	  onderdelen	  aangevuld,	  waarna	  het	  plan	  ter	  vaststelling	  aan	  de	  dorpsraad	  en	  de	  
ondernemersvereniging	  Meliskerke	  werd	  voorgelegd.	  Op	  5	  oktober	  2017	  is	  het	  definitieve	  dorpsplan	  aangeboden	  
aan	  de	  voorzitter	  van	  de	  gemeenteraad,	  burgemeester	  R.J.	  van	  der	  Zwaag.	  Er	  is	  in	  2017	  een	  start	  gemaakt	  met	  
het	  uitvoeren	  van	  het	  dorpsplan	  op	  onderdelen.	  
	  
Excursies	  
De	  dorpsraad	  was	  op	  27	  januari	  2017	  bij	  bakkerij	  Koppejan	  en	  op	  14	  november	  2017	  bij	  Bouwbedrijf	  Meliskerke	  
te	  gast	  voor	  een	  bedrijfsbezichtiging.	  	  
	  
Tweede	  AED	  van	  de	  dorpsraad	  in	  Meliskerke	  
Voor	  het	  buurtschapje	  Mariekerke	  hangen	  de	  AED’s	  in	  de	  Torenstraat	  en	  Valkenburgstraat	  op	  té	  grote	  afstand	  om	  
levensreddend	  te	  kunnen	  zijn.	  De	  dorpsraad	  heeft	  een	  tweede	  AED	  aangeschaft.	  Deze	  kon	  worden	  bekostigd	  door	  
een	  leefbaarheidsbijdrage	  van	  de	  gemeente	  Veere	  en	  een	  bedrag	  uit	  het	  extra	  budget	  2017	  van	  de	  dorpsraad	  
Meliskerke.	  Op	  30	  december	  2017	  is	  de	  AED	  in	  Mariekerke	  in	  gebruik	  gesteld.	  	  	  
	  
Parkeerterrein	  Rapenburgweg	  
De	  dorpsraad	  werd	  geattendeerd	  op	  het	  gegeven	  dat	  op	  het	  parkeerterrein	  Rapenburgweg	  een	  wanordelijke	  
situatie	  is	  ontstaan	  door.	  De	  dorpsraad	  heeft	  de	  gemeente	  gevraagd	  het	  initiatief	  te	  nemen	  voor	  een	  overleg	  met	  
betrokken	  partijen,	  waarin	  de	  dorpsraad	  ook	  heeft	  geparticipeerd.	  Dit	  eerste	  overleg	  heeft	  eind	  2017	  
plaatsgehad.	  
	  
Financiën	  
Lutea	  Financial	  Coaching	  uit	  Meliskerke	  heeft	  in	  2017	  kosteloos	  financieel	  administratieve	  ondersteuning	  
verleend.	  	  
2017	  werd	  afgesloten	  met	  een	  negatief	  saldo	  van	  €	  993,-‐.	  	  
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Meliskerke,	  9	  maart	  2018	  
M.	  Seijner,	  	  
secretaris	  
	  
	  


