
 

 

 

Notities van de openbare bestuursvergadering van de dorpsraad Meliskerke gehouden op  

20 oktober 2022 

 

Aanwezig van het bestuur: 

Peter Gillissen (voorzitter), Leon Joosse (secretaris), Jaap Matthijsse (penningmeester), Jos 

de Jonge (Notulist), Collin Hofman. 

 

Overige aanwezigen: 

Arno van der Heijde (Kernambtenaar), Meint Smit en Peter de Visser 

(Ondernemersvereniging Meliskerke), Annet Jacobsen (speeltuinvereniging Meliskerke), 

Daphne van der Stoel (Welzijn Veere), Koos Davidse, Angelique Duvekot, Ineke Wijkhuijs, 

mw. De Buck 

 

Met kennisgeving afwezig: 

Nathalja de Visser (bestuurslid), Marcel Steketee (Kernwethouder) 

 

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

2)  Vaststellen agenda 
Mevrouw de Buck vraagt of punt 8 van de vergadering naar voren gehaald kan 
worden, de voorzitter willigt het verzoek in. 

 
3) Veiligheid rotonde Meliskerke 

Inwoner mevrouw de Buck maak zich zorgen om de verkeersveiligheid op de 
rotonde. Naar haar mening word er hard gereden en heeft zij regelmatig bijna 
aanrijdingen gezien. Zij geeft aan dat zij wil mee denken over mogelijke 
verbeteringen rond de veiligheid van de rotonde. Vanuit de dorpsraad zal Jaap 
zich samen met mv. de Buck kijken naar de mogelijkheden. Er zou contact gelegd 
kunnen worden met veilig verkeer Nederland en de verkeersdeskundige mv. 
Bernadette de Vos van de gemeente Veere. 
Besluit: Vanuit de dorpsraad zal Jaap samen mer mevrouw de Buck kijken naar 
de mogelijkheden. 
 

4) Mededelingen 
a) Nota speelruimtebeleid van de gemeente Veere  

Gemeente Veere is bezig met een nota speelreimtebeleid voor de komende 
10 jaar. Annet Jacobsen houdt zich als voorzitter van de speeltuinvereniging 
Meliskerke hier mee bezig.  
Besluit: Peter zal contact leggen met Annet om te kijken wat er voor 
Meliskerke uit is te halen. 

 
5) Notities 

Stichting Dorpsraad Meliskerke 

Torenstraat 15 

4365 AD Meliskerke 

www.meliskerke.info 

dorpsraad@meliskerke.info 

KvK Middelburg nr. 22047846 



a) 05-07-2022 + actiepuntenlijst (bijlagen)  
De actiepuntenlijst moet nog worden aangevuld met de nieuwe acties tot 5 
juli jongstleden. alle nog openstaande punten tot 23 maart waren inmiddels 
afgerond. 
De notities worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

6)  Ingekomen stukken 
a) 04-08-2022 Gemeente Veere, Speeltoestel Meliskerke – Oppervloer 

Besluit: Naar aanleiding van het ingekomen stuk zal de dorpsraad een brief 
verspreiden onder de direct omwonenden. 

b) 05-08-2022 Gemeente Veere, Concept Programma Wonen Veere 2022-
2027  
Hier is een reactie namens het bestuur op gegeven. Zie punt 6c. 

c) 16-08-2022 Gemeente Veere, Omvorming groen 2022-2023 
Besluit: Dit stuk zal ook op de website geplaatst worden.  

d) 26-08-2022 Gemeente Veere, Uitnodiging bijeenkomst participatie op 15-09-
22 
Hier zijn Jaap en Peter namens het bestuur heen geweest. 

 
7)  Uitgegane stukken 

a) 22-08-2022 aan de Gemeente Veere Reactie speeltoestel Meliskerke - 
Oppervloer 

b) 23-09-2022 aan de Gemeente Veere, behoud overschot extra budget 2022 
c) 09-09-2022 aan de Gemeente Veere, reactie concept Programma Wonen 

Veere 2022-2027 
 

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

Bezoekers aantallen van de website lopen op. 
 

b) Telefoonontvangst Meliskerke 
Vodafone is gestart met de voorbereidingen van de vergunningsaanvraag. 
 

c) Uitwerking nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Het dagelijks bestuur zal zich bezighouden met de uitwerking van de Wet 
Bestuur en Toezicht. 
 

d) Herstel grafzerken tuin Odulphuskerk 
Er is een begin gemaakt met de voorbereidingen van het herstel van de 
grafstenen. 
 

e) Programma wonen 2022 – 2027 
Peter en Leon doen verslag van de laatste bijeenkomst, en melden dat zij de 
reactie niet in de stukken kunnen vinden.  
Besluit: Peter gaat navraag doen bij de ambtenaar. 
 

f) Woonvisie 2047 
De woonvisie moet nog worden behandeld in de commissie Ruimtelijke 
Ordening van de gemeente Veere. 
 

http://www.meliskerke.info/


k) Bestemmingsplan+ 
Er zijn nog geen aanwijzingen dat het bestemmingsplan er op korte termijn 
aan zit te komen.  
 

l) Veilige schoolroute 
Wachten op reactie van de gemeente Veere, Arno zal navraag doen. 
 

g) Verfraaiing muur Torenstraat 14 
De eigenaar deelt mee geen medewerking te verlenen aan het verfraaien 
van de muur.  
Besluit: dit punt is afgehandeld. 
 

h) Commissie Meliskerke Beweegt 
Besluit: Colin gaat navraag doen wat de toekomst plannen zijn en of er nog 
vergaderingen zijn die hij kan bijwonen. 
 

m) Commissie Welzijn Meliskerke 
De Commissie Welzijn Meliskerke helpt bij het organiseren van de 
nieuwjaarsbijeenkomst.  
 

n) Kennismaking met de wethouders 
Er is een kennismaking met de nieuwe wethouders geweest, tijdens dit 
gesprek gaf de kernwethouder aan dat hij een dorpsschouw wil laten 
plaatsvinden. Deze is gepland op 13 december 2022. Tijdens de schouw 
zullen ook de verkeersknelpunten ingebracht worden. 
 

o) Bijeenkomst participatie 
Jaap en Peter doen een kort verslag van de bijeenkomst, er zal 
waarschijnlijk nog een bijeenkomst volgen. 
 

p) Fietsronde openbaar groen 
Uit de bijlage worden een paar korte punten gelicht daar knelpunten of juist 
goede groene plekken zijn in en rondom Meliskerke. 
 

q) Nieuwjaars bijeenkomst 
Op vrijdag 13 januari 2023 zal de nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd 
worden door Colin en Adrie van Sluijs. 
 

r) Sfeer/ boomverlichting 
Op 15 november 2022 om 18:00 zal wethouder Steketee de sfeer-
/boomverlichting officieel in werking stellen. 
 

s) Kandidaat bestuursleden 
De voorzitter doet een beroep op alle bestuursleden om minimaal één 
kandidaat-bestuurslid te melden voor 1 november 2022. 
 

 
9)  Te verdelen taken  

Besluit: 
- De excursies en de verfraaiing van de muur is vervallen 



- Colin probeert de vergaderingen van de Commissie Welzijn bij te wonen. 
- Colin en Adrie van Sluijs organiseren de Nieuwjaarsbijeenkomst. 
- De takenlijst wordt aangepast  

 
10)  Financiën 

a) Financieel overzicht derde kwartaal 2022  
Besluit: akkoord 

b) Rabo club support  
Het actie bedrag is €558,07 een erg mooi bedrag, de voorzitter en 
penningmeester bedanken de stemmers. 
 

 
11)  Rondvraag 

De Oekraïense vluchtelingen die in de woningen aan de Sivertstraat wonen zullen 
verhuizen naar Koudekerke omdat de woningen aan de Sivertstraat gesloopt 
worden.  
 
Voor het kunstwerk aan de Torenstraat ontbreekt het nog aan geldelijke 
middelen. 
 
Het informatie bord aan de dorpsstraat is gedateerd en staat scheef. Arno zal 
nagaan of het bord verwijderd kan worden. 
 
Door de OVM word er gevraagd of er mogelijk een subsidie beschikbaar is voor 
de bloembakken aan de lantaarnpalen, Arno neemt deze vraag mee. 
 

 
12)  Sluiting 

Na vaststelling van de volgende vergadering op donderdag 2 februari 2023 sluit 
de voorzitter de vergadering.  
 

Meliskerke,  7 november 2022  

Jos de Jonge, Notulist 

Leon Joosse, secretaris  

 

 

 


