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Notities van de openbare bestuursvergadering dorpsraad Meliskerke 
Datum: 21 september 2021 
 

 

Aanwezig van bestuur:  
Peter Gillissen (voorzitter), Jaap Matthijsse (penningmeester), Nathalja de 
Visser (secretaris), Colin Hofman en Anne Spruijt. 
Overige aanwezigen:  
Sander Jacobse (fractie SGP/CU Veere), Arno van der Heijde (kernambtenaar), 
Carlo Rotte, William Boone.   
Met kennisgeving afwezig  
Leon Joosse (bestuurslid),Chris Maas (kernwethouder), Esther Braat (Welzijn 
Veere), Mineke Bierens,  Marja Osté (fractie VVD Veere), Nanda van den Berg 
(fractie VVD Veere), Henk Davidse (gemeente Veere), Meint Smit. 

01. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 

02.  Mededelingen en aanvullende agenda 

a. Rooster van aftreden.                                                                                                                                                
- Volgend jaar worden de dorpsraadverkiezingen gehouden.                                                                                                   
- Britt  Menger heeft per directe ingang besloten te stoppen als lid van de 
dorpsraad wegens drukke werkzaamheden en prive.                                   
Besluit: Nathalja meldt haar af bij de Kamer van Koophandel. 

b) Over agendapunt 6d (sfeerverlichting in samenwerking met 
ondernemersvereniging) wordt besloten vergaderd. 

c) Naar aanleiding van de opmerking over het toesturen van de notities wordt 
besloten deze zo spoedig mogelijk naar de bestuursleden te sturen en later 

met de agenda naar iedereen.                                                                                                                                        

03.  Notities 13-07-2021 en actiepuntenlijst                                                         
De notities worden paginagewijs doorgenomen en de genomen en 
uitgevoerde besluiten zullen worden verwerkt in de actiepuntenlijst. 

6f: Invulling Torenstraat 12-16                                                                                                                               
Per abuis is perceel nummer 12 ook genoemd dat het beter onderhouden zou 
moeten worden maar dit is niet juist het gaat om perceel 14 en16. 

Verder worden de notities ongewijzigd goedgekeurd. 

04.  Ingekomen stukken                                                                                                                                                

a) 19-08-2021, Communicatie gemeente Veere,                                                                                                                 
uitnodiging opening Torenstraat/Dorpstraat 24 september aanstaande.                               
Besluit: Leon en Colin zullen aanwezig zijn bij de opening.  
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b) 30-08-2021, Welzijn Veere,                                                                                                                
Opentafel Meliskerke in dorpshuis.                                                                                                                       
Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. Zeker voor herhalingvatbaar.  

c) 06-09-2021, Rabobank,                                                                                                                           
over inschrijving voor Rabo ClubSupport 2021.                                              
Hierover wordt een artikel op de website geplaatst.  

d) 20-09-2021, Gemeente Veere,                                                                                                           
Plaatsing antenne mobiel bellen.                                                                     
De bestuursleden hebben deze informatie vandaag ontvangen.             
Besluit: Deze brief word besproken bij agenda punt 6g6.                                                                                                                                                      

05. Uitgegane stukken 

a) 24-08-2021,  gemeente Veere,                                                                                                                         
Behoud overschot extra budget 2021 

06.  Verslaggeving van/stand van zaken 
a) Website meliskerke.info                                                                                                       

Geen bijzonderheden. 

b) Commissie Welzijn Meliskerke                                                                                                             
Komt 22-09-2021 bij elkaar. Geen nieuws te melden. 

c) Bewoners-/ondernemerscommissie Herinrichting Torenstraat                                                                                                                                                                                                                                                                               
- 1. opening                                                                                                                                                             
Van de dorpsraad zullen Colin en Leon aanwezig zijn bij  de opening op 24 
september. Peter en Jaap zijn verhinderd.                                                                                                                                                                                                                                                           

d) Sfeerverlichting in samenwerking met de ondernemersvereniging.                                                         

Dit wordt na deze openbare vergadering besloten besproken. 

e) Boomverlichting.                                                                                                                                                                
Het plan is om een lichtsnoer aan te brengen in één van de bomen in de tuin 
van de Odulphuskerk tegenover bij Boone. Aan de gemeente is gevraagd 
hiervoor toestemming te verlenen. Het zal nog enige tijd duren voordat er een 
antwoord komt, daar de gemeente hier eerst beleid op wil formuleren. 

 f)Commissie Meliskerke Beweegt.                                                                                                                                     
Op 9 november staat de eerste vergadering gepland.                                                                
Anne en Peter bereiden deze bijeenkomst voor.  

 g) Regulier overleg kernwethouder  

- 1. Communicatie                                                                                                                                                         

De kernwethouder heeft de voorzitter gebeld en zijn excuses aangeboden 
voor de gang van zaken. Een gesprek met de dorpsraad kan altijd 
plaatsvinden.                                                                                                                           
Regulier overleg heeft plaats gevonden. 

http://www.meliskerke.info/
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- 2. plan Pauwhoekstraat vm Zeester                                                                                                                   

In een memo van de gemeente staat dat de woningen uiterlijk 2025 zouden 
moeten zijn gebouwd. Uitgangspunt is het oude plan.                                                                                                                                                                                         

- 3. invulling Torenstraat 12 - 16                                                                                                                                 

Er worden stappen ondernomen om tot een gesprek te komen tussen de 
eigenaren. Er zal aandacht besteed moeten worden aan de parkeerruimte na 
de invulling van de percelen in de Torenstraat.                                                                                                                                          
- 4. Sloop/nieuwbouw duplexwoningen Sivertstraat                                                                              

Bewoners hebben bericht gehad dat ze voor een bepaalde datum uit hun 
woning moeten. Als alles mee zit zijn de 4 woningen in juli 2022 gereed. Van 
de wethouder hebben we begrepen dat een andere kleur van de gevel tot de 
mogelijkheden behoort. 

 - 5. Vluchtparkeerders                                                                                                                                                          
Dit probleem is gemeld bij de gemeente tijdens het gesprek met de 
kernwethouder. Het komt in meer dorpen voor na het instellen van het nieuwe 
parkeerregiem in de kustkernen.                                                                                                                       
Dit punt wordt meegenomen in de evaluatie.                                                                                                
Allert zijn of het in de evaluatie er bij staat.  

- 6. telefoonontvangst Meliskerke en omgeving                                                                                              

De vergadering gaat er mee akkoord dat er een antenne wordt geplaatst op 
het bedrijventrein aan de Rapenburgweg.                                                                                                                                          
Besluit: De gemeente zal dit zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.  

                                                                                                                                                                                       
- 7. Ideeën verfraaiing muur Torenstraat 14                                                                                                     
Een idee is om door jongeren een leuke graffititekening te laten maken. Dit in 
samenwerking met Welzijn Veere. Via social media tips en ideeën opvragen.                                                                                                        
Besluit:                                                                                                                                                                            

- Peter neemt contact op met Welzijn Veere.                                                                           
- Colin en Anne gaan ideeën via Instagram en Facebook opvragen.  

                                                                                                                                                                                      
- 8. Wateroverlast Bergstraat                                                                                                                                            
De gemeente is hier van op de hoogte. Omwonende zullen binnenkort er wat 
van merken dat er werkzaamheden zullen worden verricht. 

 h) Organisatie Nieuwjaarsbijeenkomst 2022                                                                                                          
Als de maatregelen het toelaten zal 14 januari 2022 een fysieke bijeenkomst 
worden georganiseerd. Eventueel in de gymzaal activiteiten voor jongeren in 
samenwerking met commissie Meliskerke Beweegt.                                                                                                                                        
Besluit: Anne gaat na of in de gymzaal activiteiten te realiseren zijn. 

i) Naamgeving straten/pleinen                                                                                                                                         

Colin deelt mee dat in principe straatnaamgeving een taak is van de 
gemeente. 
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 j) Excursies                                                                                                                                                                         
Besluit: Anne komt met een overzicht van de keuzes. 

k) Uitwerking nieuwe Wet Bestuur en Toezicht -                                                                                                     
Er is contact geweest tussen Peter, Jaap en Nathalja.                                                                                                        
Formeel is de wet ingegaan op 1 juli 2021. Er is een overgangstermijn van 5 
jaar waarin de statuten van de dorpsraad moeten worden gewijzigd. De kosten 
zijn ongeveer € 500,-.                                                                                        
De kernwethouder heeft toegezegd dat binnen de gemeente zal worden 
nagegaan hoe hier verder mee omgegaan moet worden in verband met de 
subsidieverstrekking. Door de dorpsraad zal een zogenaamd digitaal 
werkboek aangeschaft moeten worden. Kosten ongeveer € 120,-.          
Besluit:                                                                                                                                                                           
-Kosten statutenwijziging meenemen in begroting 2022.                                                                               
- Het DB (Dagelijks Bestuur) werkt het een en ander verder uit na een reactie 
van de gemeente. 

07.  Hoofdlijnen Omgevingsvisie Veere 2047                                                         

- a. verslag gesprekstafel Meliskerke                                                                                                             
- b. memo betaalbaar wonen september 2021  

De gemeenteraad moet vóór 1 juli 2022 een definitieve omgevingsvisie 
vaststellen. Voor die tijd zal de dorpsraad opnieuw worden benaderd. De 
hoofdlijnen kunnen een basis zijn voor een nieuw dorpsplan.                 
Besluit:                                                                                                                                                                                 
- nagaan of er meer mensen in een werkgroep mee willen werken en denken.                             
- oproep via website, Instagram en Facebook door Anne en Colin. Peter stelt 
tekst op.                                             

08.  Roulatie bestuursleden deelname gesprekken met derden              
Besluit:                                                                                                                 

In verband met de afwezigheid van Leon wordt dit agendapunt verplaatst naar 
de volgende vergadering.                                                                           

09.  Financiën                                                                                                                                                               

Geen bijzonderheden.                                                                                                                                                                  

10.  Rondvraag                                                                                                                                                                 
Er zijn geen vragen.                                                                                                                                                                 

11.  Sluiting .                                                                                                                                                                       
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering.  

Meliskerke,  18 oktober 2021 

 
Nathalja de Visser,                                                                                                                                                        
secretaris 


