Notities van de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Meliskerke op 23
maart 2022
Aanwezig van bestuur:
Peter Gillissen (voorzitter), Jos de Jonge (secretaris), Jaap Matthijsse
(penningmeester), Colin Hofman, Nathalja de Visser, Leon Joosse.
Overige aanwezigen:
Arno van der Heijde (kernambtenaar), Nanda van den Berg (fractie VVD Veere),
Sander Jacobse (fractie SGP/CU Veere), Daphne van der Stoep (welzijnswerker),
Marieke Matthijsse, William Boone (Oranjevereniging Meliskerke).

01. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij wijst erop, dat dit de
eerste vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen is.
02. Vaststellen agenda
Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
03. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
04. Benoeming bestuursleden
Er hebben zich 6 personen kandidaat gesteld, te weten: Peter Gillissen, Colin
Hofman, Jos de jonge, Jaap Matthijsse en Nathalja de Visser.
Zij zijn automatisch benoemd, omdat niet meer dan 9 personen zich gemeld
hebben. Statutair zijn er dan geen verkiezingen nodig.
Besluit: Peter zal een en ander verwerken in het rooster van aftreden.
05. Verkiezing voorzitter, secretaris, penningmeester (artikel 4.4 van de statuten)
a) instellen stembureau
Besluit: het vereiste stembureau wordt gevormd door Colin Hofman en Sander
Jacobse.
b) voorzitter
Peter Gillissen en Leon Joosse hebben zich kandidaat gesteld voor het
voorzitterschap.
Besluit: Peter Gillissen krijgt 5 stemmen en Leon Joosse 1 zodat Peter wordt
benoemd tot voorzitter.
c) secretaris
Besluit: Jos de Jonge wordt benoemd tot secretaris (5 stemmen voor, 1 blanco).
c) penningmeester
Besluit: Jaap Matthijsse wordt benoemd tot penningmeester (5 stemmen voor, 1
blanco).
Algemeen besluit: de secretaris zal de Kamer van Koophandel op de hoogte
stellen van de nieuwe samenstelling van het bestuur.
06. Notities 01-02-2022 + actiepuntenlijst
De notities worden ongewijzigd goedgekeurd en de actiepuntenlijst wordt
geactualiseerd.
07. Ingekomen stukken
a) 06-03-2022: Astrid Koene, vraag over de verwijdering van video’s op de website
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en het beschikbaar stellen van een filmpje.
Besluit: Colin en Jaap handelen dit met elkaar af.
b) 12-03-2022, René van Genugten, raadsmemo voortgang betaalbaar wonen.
Besluit: bespreken bij agendapunt 9h.
c) 15-03-2022: Anne Spruijt, vergaderstukken commissie Meliskerke Beweegt;
v.k.a.
e) 21-03-2022 : Gemeente Veere, verzoek voor 1 april aanstaande te reageren op
de nota parkeernormen.
Besluit:
1. Individuele reacties indienen bij de secretaris voor 28 maart aanstaande.
2. Peter en Jos handelen dit punt verder af.
d) 23-03-2022: Oranjevereniging Meliskerke, uitnodiging ledenvergadering op 25
maart aanstaande. De bijdrage voor de sfeerverlichting/boomverlichting is een
agendapunt.
Besluit: Jos en misschien Peter zullen de vergadering namens de dorpsraad
bijwonen.
08. Uitgegane stukken
Geen.
09. Verslaggeving van/stand van zaken
a) Website meliskerke.info
De website is nog steeds actueel.
b) Sfeerverlichting/boomverlichting
Bij de gemeente is een subsidieverzoek ingediend voor een bijdrage in de kosten
van de aanschaf sfeer-/en boomverlichting. Een dag na de indiening is bericht
ontvangen over de prijsstijgingen van de verlichting.
Besluit: er volgt nog een definitief voorstel voordat tot aanschaf kan worden
overgegaan.
c) Commissie Meliskerke Beweegt Gesproken is over de toekomst van de
commissie. Het is niet uitgesloten dat deze wordt ondergebracht bij de commissie
Welzijn Meliskerke. In andere kernen maakt een dergelijke commissie daar ook
deel van uit. Peter maakt nog een nieuwe begroting voor de commissie.
d) Regulier overleg kernwethouder
- 1. plan Pauwhoekstraat vm Zeester
- 2. invulling Torenstraat 12 -16
- 3. telefoonontvangst Meliskerke en omgeving
- 4. Overige
Er is geen regulier overleg met de kernwethouder geweest.
e) Excursies
Besluit: voorlopig zullen er geen excursies naar bedrijven worden georganiseerd.
f) Uitwerking nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Dit is een taak van het nieuwe dagelijks bestuur.
g) Herstel grafzerken tuin Odulphuskerk
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen
h) Hoofdlijnen Omgevingsvisie Veere 2047
- Woonvisie
De bijlage van brief 07b is toegestuurd. Dit jaar zal een plan worden gepresenteerd
voor de bouw van 6 nultreden woningen op het vm Zeesterterrein. Voor de langere
termijn is er in Meliskerke nog niets gepland. Bouw voor de langere termijn zal
worden ingebracht tijdens de bespreking met de gemeente over de Woonvisie. Het
streven is om voor die bespreking een bijeenkomst te organiseren met de
dorpsbewoners.
2

i) Bestemmingsplan+
Geen nieuwe ontwikkelingen.
j) Veilige schoolroute Samen met de Boazschool wordt aandacht besteed aan een
veilige schoolroute. Met name gaat het om de snelheid van het verkeer in de Dorpsen Torenstraat en de oversteek bij de Cornelis Jaspersstraat.
k) Verfraaiing muur Torenstraat 14 De door bewoners ingebrachte ideeën zijn
teruggebracht tot de volgende mogelijkheden:
- begroeien
- beschilderen
- aanbrengen van graffiti
Het thema Meliskerke moet tot uitdrukking komen. De mogelijkheden en de
voortgang zullen worden besproken met de kernambtenaar.
l) Commissie Welzijn Meliskerke
Op de vergadering van 2 februari jongstleden was Peter niet aanwezig. De
eerstvolgende vergadering is op 5 april aanstaande.
10. Jaarverslag 2021
Besluit: Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
11. Te verdelen taken
Op de bijlage worden de taken en functies ingevuld.
Besluit: de openstaande taken worden een volgende vergadering besproken.
12. Financiën
De penningmeester deelt mee dat de gemeente voor 2022 een bedrag subsidieert
van € 1511,88, te weten € 523,20 voor vergaderkosten en € 988,68 voor
organisatiekosten. Er is nog geen reactie op het overschot van de extra subsidie
2021.
Besluit: de penningmeester stuurt de brief van de gemeente over subsidie 2022
naar de secretaris.
13. Rondvraag
a) Naar aanleiding van de opmerking van Colin dat hij bloeiende natuur mist in
Meliskerke wordt besloten op dit moment geen actie te ondernemen. Het zou wel
een punt van aandacht kunnen zijn in het kader van de Omgevingsvisie.
b) Sander wijst er op dat het gras op het trapveld erg lang is.
c) Jaap regelt een attentie voor de bewezen diensten van Anne als bestuurslid
overeenkomstig de richtlijnen van de Lief & Leedpot.
d) Nathalja zal nog de notities van de besloten vergadering maken.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
Meliskerke, 4 mei2022
Jos de Jonge/Peter Gillissen,
secretaris/voorzitter
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