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Notities van de openbare bestuursvergadering van de 
dorpsraad Meliskerke op 5 Juli 2022 

 
 

 
 

Aanwezig van bestuur:  
Peter Gillissen (voorzitter), Leon Joosse (secretaris), Jaap Matthijsse 
(penningmeester), Jos de Jonge (notulist), , Collin Hofman (later) 
Overige aanwezigen:  
Arno van der Heijde (kernambtenaar), Sander Jacobse (fractie SGP Veere),Marco 
Janse (voorzitter van de Ringrijdersvereniging Meliskerke (RVM), Ary Joosse, 
Maarten Dijkshoorn.   
Met kennisgeving afwezig  
Nathalja de Visser (bestuurslid), Marcel Steketee (kernwethouder), afvaardiging 
Ondernemersvereniging (OVM) 

 
 

1)  Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom  
 

2)  Vaststellen agenda 
Agenda ongewijzigd vastgesteld 

 
3)  Mededelingen 

a) Leon Joosse is per 10 mei 2022 de nieuwe secretaris, Mails voor de secretaris 
sturen naar: dorpsraad@meliskerke.info . 

b) Jos en Leon hebben een gesprek gehad met de OVM, met als doel de 
verbetering van de onderlinge verstandhouding. 
 

4)  Notities 
a) 23-03-2022 + actiepuntenlijst Akkoord. 

 
5)  Ingekomen stukken 

a) 23-03-2022 uitnodiging jaarvergadering Oranjevereniging (hier is Jos de Jonge 
naar toe geweest namens de Dorpsraad) 

b) 28-04-2022 Gemeente Veere: parkeernota (ter kennisgeving aangenomen) 
c) 17-05-2022 inschrijving adres secretaris KVK gewijzigd (ter kennisgeving 

aangenomen) 
d) 31-05-2022 Gemeente Veere: telefoonmast aanvraag gedaan door Vodafone 

(ter kennisgeving aangenomen) 
e) 24-05-2022 antwoord Elloro over spam (ter kennisgeving aangenomen) 
f) 01-06-2022 Gemeente Veere: tijdelijk geen beleidsmedewerker verkeer en 

parkeren (ter kennisgeving aangenomen) 
g) 09-06-2022 Gemeente Veere: Week van de Veerse Omgevingsvisie 

(Omgevingsvisie Veere 2047) (ter kennisgeving aangenomen) 
 

6)  Uitgegane stukken 
a) 17-05-2022 Elloro spam via het contactformulier  
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8) Verslaggeving van/stand van zaken 
a) Website meliskerke.info is niet besproken door de afwezigheid van Colin; 
b) Commissie Meliskerke Beweegt  

Heeft zijn activiteiten gestart, voor de activiteiten is € 940,00 beschikbaar; 
c) Regulier overleg kernwethouder  

komt te vervallen omdat de wethouder het reguliere overleg niet nodig vindt;  
d) Telefoon ontvangst Meliskerke  

Vodafone heeft een procedure gestart om een omgevingvergunning aan te 
vragen voor een mast aan de Rapenburgweg; 

e) Uitwerking nieuwe Wet Bestuur en Toezicht,  
Besluit: door Peter zal een informatie map worden aangeschaft; 

f) Herstel grafzerken tuin Odulphuskerk  
Jaap zal weer beweging proberen te krijgen in het project; 

g) Omgevingsvisie Veere 2047   
- Woonvisie  

Jaap doet verslag van de bijeenkomst die hij samen met Leon heeft 
bijgewoond tijdens deze bijeenkomst was het belangrijkste onderwerp: 
wonen; 

- Op 13 juli is er een gesprek gepland met de wethouder De Visser over de 
mogelijkheden van de woningbouw in Meliskerke. Peter, Jaap en Leon zullen 
dit gesprek aangaan. 

- Over de Woonvisie zal op 28 juli een bijeenkomst plaats vinden. De 
vergadering heeft veel moeite met een dergelijke bijeenkomst tijdens de 
zomervakantie.  
Besluit: de kernambtenaar zal dit doorgeven binnen de gemeente Veere aan 
de verantwoordelijke ambtenaren. 

k) Bestemmingsplan+  
dit staat momenteel nog op holt bij de gemeente Veere 

l) Veilige schoolroute 
Hierover zijn Nathalja en Leon bij de Boazschool geweest en hebben een 
gesprek gehad over de zorgen die er zijn en hoe we dit samen kunnen 
oppakken; 

m) Verfraaiing muur Torenstraat 14 
Omdat de muur geen eigendom is van de gemeente is maar van Peter de 
Visser zal er een gesprek met Peter de Visser moeten plaatsvinden over hoe 
het aanzicht kan verbeteren; 

n) Commissie Welzijn Meliskerke  
Deze is bereid de commissie Meliskerke Beweegt onder zijn hoede nemen; 

 
8)  Sfeerverlichting/ boomverlichting 

Besluit: over gaan tot aanschaf en de installatie van de 10 ornamenten 
sfeerverlichting en boom verlichting. 
 

9)  Te verdelen taken 
Per abuis is de bijlage niet meegestuurd. Er zijn nog twee onderwerpen die 
openstaan, te weten: excursies en vertegenwoordiging commissie Welzijn. 
Besluit: de excursies komen te vervallen en de vertegenwoordiging wordt de 
volgende vergadering besproken.  
 
 

10)  Financiën 
a) Financieel overzicht eerste helft 2022  

De stukken waren niet gereed en worden op de volgende vergadering 
geagendeerd.  

http://www.meliskerke.info/
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11)  Rondvraag 
a) Peter, Jaap en Maarten Dijkshoorn hebben belangstelling voor de uitnodiging 

voor de fietsronde openbaar groen Meliskerke; 
b) Sander wijst het bestuur nog op de geplande kennismaking met het gehele 

college op 12 juli 2022, het bestuur heeft door de overgang naar een nieuwe 
secretaris een mail hierover mis gelopen Peter zal het bestuurssecretariaat van 
de gemeente Veere vragen om een nieuwe datum te plannen; 

c) Marco vraagt medewerking bij het Zeeuws Kampioenschap sjezen rijden op 17 
September 2022 om de bloembakken aan de torenstraat te verplaatsen. Peter 
zal de dames die de bloembakken verzorgen op de hoogte te brengen 

d) Maarten geeft aan dat hij bereid is om mee te helpen als er in de uitvoering 
handen nodig zijn bij het overschilderen van de Muur aan de torenstraat. 

 
12)  Sluiting 

De voorzitter stelt voor om op donderdag te gaan vergaderen. De volgende 
vergadering word vastgesteld op 20 oktober 2022 om 19:30 uur. 
De voorzitter sluit de vergadering 

Meliskerke,  26 juni 2022  
 
Jos de Jonge/ Leon Joosse,  
Notulist/ secretaris  
 
 


