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Jaarverslag  2015  
  
  
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,  lid  
  
2.  Vergaderingen  
In  het  verslagjaar  heeft  het  bestuur  5  keer  openbaar  en  één  keer  besloten  vergaderd.  Verder  is  éénmaal  
een  openbare  bijeenkomst  georganiseerd  met  het  thema  de  geschiedenis  van  Meliskerke.  
Vergaderingen  werden  gehouden  in  verenigingsgebouw  Ons  Huis  aan  de  Burg.  Adelaarstraat  26  te  
Meliskerke.  
  
3.  Behandelde  onderwerpen  
In  2015  stonden  veel  verschillende  onderwerpen  op  de  agenda  van  de  openbare  
bestuursvergaderingen,  zoals:  
  
Nieuw  gemeentelijk  beleid  begraafplaatsen  
Vanuit  de  dorpsraad  nam  de  heer  J.  van  Sluijs  deel  aan  de  werkgroep  begraafplaats  Meliskerke  in  het  
kader  van  de  vaststelling  ontwikkel-  en  beheersvisie  begraafplaatsen  van  de  gemeente  Veere  2014-
2018.    
  
Dorpsplan  Meliskerke  
Op  19-1-2015  werd  de  projectgroep  dorpsplan  Meliskerke  opgericht.  De  projectgroep  bestond  uit  
vertegenwoordigers  van  verschillende  organisaties  uit  Meliskerke.  De  projectgroep  is  4  keer  
bijeengeweest.  Een  kleinere  werkgroep  is  aan  de  slag  gegaan  om  een  eerste  informatiebijeenkomst  te  
organiseren  voor  inwoners  van  Meliskerke.  Gaandeweg  de  voorbereidingen  kwam  regelmatig  naar  
voren  dat  veel  inwoners  van  Meliskerke  grote  twijfels  bleken  te  hebben  bij  de  uiteindelijk  uitvoering  van  
het  plan  door  onder  andere  de  gemeente.  Veel  inwoners  schijnen  geen  goede  ervaring  met  de  
gemeente  te  hebben.  Vanwege  dit  gebleken  te  geringe  draagvlak  onder  de  inwoners  van  Meliskerke  kon  
niet  anders  dan  worden  besloten  te  stoppen  met  het  opstellen  van  een  plan  en  de  opdracht  terug  te  
geven  aan  de  dorpsraad.  Zie  hieronder  ook  “QuickScan”.  
Met  de  OVM  (ook  één  van  de  initiatiefnemers)  is  besproken  dat  de  dorpsraad  nu  probeert  op  
projectbasis  één  en  ander  te  realiseren.  
  
Ontwerp  Concept-Uitvoeringsagenda  Meliskerke  
In  de  toelichting  op  het  bestemmingsplan  Meliskerke  van  2011  staan  verbeterpunten  voor  Meliskerke  
beschreven.  De  dorpsraad  heeft  deze  samengevoegd  tot  een  lijst  met  7  thema’s  en  50  onderwerpen,  en  
daarna  gecomprimeerd  tot  de  lijst  “Ontwerp  concept-uitvoeringsagenda  Meliskerke”.  
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Op  ambtelijk  niveau  is  gesproken  over  hoe  we  zouden  kunnen  realiseren  dat  de  gemeente  iets  gaat  
doen  aan  de  herinrichting  van  de  Torenstraat/Dorpsstraat.  Denkbaar  is  om  met  bewoners  en  
ondernemers  een  klankbordgroep  te  formeren  met  een  stedenbouwkundige,  die  suggesties  kan  doen  
voor  een  nieuwe  inrichting.  
  
Nieuw  Gemeentelijk  Verkeers-  en  Vervoersplan  (GVVP)    
De  heer  K.  Louwerse  van  Bureau  Ligtermoet  en  Partners  is  bij  een  vergadering  van  de  dorpsraad  
aanwezig  geweest  om  uitleg  te  geven  over  het  opstellen  van  een  nieuw  GVVP.  De  knelpunten  en  
wensen  zijn  tijdens  die  bijeenkomst  geïnventariseerd.  
Punten  in  Meliskerke  zijn:  
-   Snel  rijdend  (doorgaand)  verkeer,  parkeerproblemen  in  de  Dorpsstraat  en  Torenstraat.  Een  rondweg  
is  niet  gewenst.  
-   Zebrapad  Cornelis  Jaspersesstraat/Dorpsstraat  in  het  kader  van  een  veilige  schoolroute;;  
-   gemengd  fiets-/voetverkeer  op  pad  tussen  Valkenburgstraat  –  Jan  Vaderstraat;;  
-   Regelmatig  hinder  auto's  in  de  Valkenburgstraat  tijdens  in-  en  uitgaan  van  de  Boazschool;;  
-   Krappe  in-  en  uitritten  voor  verkeer  uitkomend  op  de  Mariekerkseweg  en  de  Burgemeester  
Huismanstraat;;  
-   Onderhoud  straten  wijk  Molenwerf.  
Op  19  november  werden  de  uitkomsten  van  het  vooronderzoek  GVVP  aan  de  dorpsraad  toegezonden.  
De  in  dit  verslag  genoemde  punten  werden  in  de  ontwerp  concept-uitvoeringsagenda  Meliskerke  
opgenomen.  
  
Vastlegging  lokale  geschiedenis  Meliskerke  
Op  de  themabijeenkomst  van  24  maart  2015  is  een  film  getoond  over  de  geschiedenis  van  Meliskerke.  
Hierna  is  een  werkgroep  Lokale  geschiedenis  van  Meliskerke  gestart  met  het  voortzetten  van  de  
geschiedschrijving  Meliskerke/Mariekerke  van  de  heer  Davidse.  De  werkgroep  is  gestart  met  het  
interviewen  van  drie  inwoners  van  hoge  leeftijd.  
  
Wapen/vlag  Meliskerke  
De  dorpsraad  heeft  geïnformeerd  bij  oude  Meliskerkenaars.  Conclusie  is  dat  van  Meliskerke  nooit  een  
vlag  heeft  bestaan,  wel  een  wapen.    
  
Aanzicht  Meliskerke  vanaf  Aagtekerke.    
De  dorpsraad  was  van  mening  dat  het  aanzicht  van  Meliskerke  werd  verstoord  door  het  zicht  op    
(sloop)auto’s  vanaf  de  openbare  weg.  De  dorpsraad  heeft  de  eigenaar  van  het  terrein  gevraagd  hier  een  
oplossing  voor  te  zoeken.  Daarna  is  de  situatie  aangepast.  
  
Vervanging  zitbankjes/boombanken.  
In  2015  is  door  de  gemeente  een  aantal  zitbanken  vervangen,  al  dan  niet  door  een  kunststof  bank.  
  
Onderhoud  wegen  Waterschap  Scheldestromen  
Met  de  districtsopzichter  van  het  Waterschap  is  verschillende  malen  overleg  geweest  over  het  
onderhoud  van  de  wegen  rondom  Meliskerke  die  door  het  Waterschap  worden  beheerd.  Ons  
prioriteitenlijstje  is  dezelfde  als  die  van  het  Waterschap.  Het  ontbreekt  het  Waterschap  echter  aan  
budget.  Opknappen  Rapenburgweg  is  reeds  gestart.  Asfaltwegen  hebben  bij  het  Waterschap  prioriteit  
boven  betonwegen.  
  
Foutieve  naambordjes  
In  het  dorp  stonden  verschillende  fout  gespelde  straatnaambordjes.  Op  verzoek  van  de  dorpsraad  zijn  
die  borden  vervangen.  Het  ging  om  de  straatnamen  Cornelis  Jaspersesstraat  en  de  Jan  Geertsesweg.    
  
Reconstructie  Cornelis  Jaspersesstraat    
De  communicatie  van  gemeente  naar  bewoners  over  het  hele  traject  is  niet  goed  verlopen.  Dit  is  door  de  
dorpsraad  met  de  betreffende  afdeling  binnen  de  gemeente  besproken.  Naar  aanleiding  hiervan  worden  
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nu  de  bewoners  van  de  Cornelis  Jaspersesstraat  betrokken  bij  de  aanplant  van  de  plantvakken  in  
betreffende  straat  (voorjaar  2016).  
  
QuickScan  
Om  de  mate  van  (on)tevredenheid  richting  de  gemeente  (zie  ook  Dorpsplan  Meliskerke  hierboven)  in  
kaart  te  kunnen  brengen,  heeft  de  dorpsraad  in  november  een  QuickScan  uitgezet  onder  26  inwoners,  
met  de  vraag  of  zij  deze  vragenlijst  willen  invullen  (mocht  anoniem).  Van  de  26  geënquêteerden  kreeg  
de  dorpsraad  9  (=34,6%)  ingevulde  formulieren  terug.    
De  conclusie  die  kon  worden  getrokken  uit  de  resultaten  van  deze  QuickScan  is  dat  de  mate  van  
ontevredenheid  richting  gemeente  Veere  alles  mee  blijkt  te  vallen.  De  resultaten  worden  in  2016  met  de  
kernwethouder  besproken.  
  
Plan  Bergstraat  vm  Ichtuskerk  
De  dorpsraad  heeft  steeds  in  contact  gestaan  met  de  gemeente  over  de  plannen  met  betrekking  tot  
nieuwbouw.  In  de  zomermaanden  werd  gestart  met  de  bouw  van  5  woningen  en  6  garageboxen.    
  
Plan  Pauwhoekstraat/terrein  voormalige  basisschool  De  Zeester.  
Samen  met  de  gemeente  is  het  Collectief  Particulier  Opdrachtgeverschap  Zeeland  bezig  plannen  te  
ontwikkelen  voor  de  bouw  van  woningen  op  het  terrein  van  de  voormalige  basisschool  De  Zeester.    
  
Dispenser  zakjes  hondenpoep  
Langs  het  fietspad  bij  de  speeltuin  is  een  dispenser  met  zakjes  voor  hondenpoep  geplaatst,  deze  wordt  
beheerd  door  een  van  de  omwonenden.  
  
Kwaliteitsinspecties  in  Meliskerke  
In  2015  is  door  de  gemeente  twee  keer  een  kwaliteitsinspectie  gedaan  in  Meliskerke,  één  keer  op  30-6-
2015  en  één  keer  op  6-10-2015.  Beide  keren  waren  er  leden  van  de  dorpsraad  bij  aanwezig.  Er  zijn  4  
plekken  bezocht,  te  weten  2  keer  Jan  Vaderstraat,  1  keer  de  Dorpsstraat  en  1  keer  de  Burgemeester  
Adelaarstraat.  Er  werd  een  aantal  feiten  geconstateerd,  die  werden  gekwalificeerd  d.m.v.  een  
puntensysteem.  Er  volgde  van  gemeentewege  geen  rapportage  of  concrete  terugkoppeling.  
  
Project  bedrijventerrein  HZ-studenten  
Het  betreft  hier  een  opdracht  van  de  gemeente  aan  HZ-studenten  om  te  inventariseren  wat  de  wensen  
en  mogelijkheden  zijn  m.b.t.  de  kleine  bedrijventerreinen  binnen  de  gemeente  Veere.  
Vertegenwoordigers  van  de  dorpsraad  en  de  Ondernemersvereniging  Meliskerke  hebben  hierover  een  
gesprek  gehad  met  een  aantal  studenten.  Deze  inventarisatie  is  ongeveer  5  jaar  geleden  ook  al  door  de  
ondernemersvereniging  gedaan;;  deze  zou  weer  boven  water  gehaald  worden.  Het  gemeentebeleid  is  
om  de  bedrijven  in  de  gemeente  Veere  te  concentreren  in  de  kernen  Serooskerke  en  Koudekerke..      
  
Nieuwe  website  
De  website  meliskerke.com  was  een  gezamenlijke  website  van  de  ondernemersvereniging  Meliskerke  
en  de  dorpsraad  Meliskerke.  De  website  was  zeer  verouderd  en  diende  te  worden  vernieuwd.  In  goed  
overleg  met  de  ondernemersvereniging  is  afgesproken  dat  de  dorpsraad  verder  gaat  met  een  eigen,  
onafhankelijke  website  voor  heel  Meliskerke.  In  december  is  groen  licht  gegeven  aan  Elloro  om  de  
nieuwe  website  Meliskerke.info  te  bouwen.  Hiervoor  zijn  middelen  verworven  uit  het  Sociaal  
Maatschappelijk  Fonds  van  Rabobank  Walcheren/Noord-Beveland.  De  website  zal  volgens  planning  in  
juni  2016  gereed  zijn.  
  
Eerste  nieuwjaarsbijeenkomst  georganiseerd  
Eind  2015  werd  de  eerste  nieuwjaarsbijeenkomst  op  kernniveau  in  Meliskerke  georganiseerd,  die  op  5  
januari  2016  zal  plaatsvinden.  De  organisatie  was  een  samenwerking  met  de  ondernemersvereniging,  
de  Oranjevereniging  en  de  commissie  Welzijn  Meliskerke.  
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Rotonde  
In  2016/2017  zal  een  rotonde  gerealiseerd  worden  op  de  kruising  Burgemeester  
Huijsmanstraat/Kaasboerweg/Blaauwpoortseweg/Dorpsstraat.  De  dorpsraad  heeft  steeds  vinger  aan  de  
pols  gehouden  bij  de  gemeente  over  de  planning.  De  gemeente  wil  voor  de  realisatie  van  een  rotonde  
samenwerken  met  een  werkgroep  bestaande  uit  inwoners  en  leden  dorpsraad  Meliskerke.  Dit  jaar  is  
deze  werkgroep  reeds  opgericht.    
  
4.  Financiën.  
Het  eerste  jaar  van  het  huidige  bestuur  wordt  afgesloten  met  een  positief  saldo  van  €  1638,00.  
Dit  wordt  onder  andere  veroorzaakt  door  het  stopzetten  van  de  projectgroep  dorpsplan  Meliskerke  en      
het  doorschuiven  van  de  uitgaven  voor  een  nieuwe  website  naar  2016.    
  
  
P.  Gillissen,  voorzitter  
M.  Seijner,  secretaris  
  
Meliskerke,  maart  2016  
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