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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  vijf  keer  openbaar  en  één  keer  besloten  vergaderd.  
Eenmaal  werd  een  openbare  bijeenkomst  gehouden  waarin  de  wijkagent,  mw.  P.  Heuvelmans  
een  presentatie  gaf  en  de  nieuwe  website  www.meliskerke.info  is  gelanceerd.  Vergaderingen  
werden  gehouden  in  verenigingsgebouw  “Ons  Huis”  aan  de  Burg.  Adelaarstraat  26  in  
Meliskerke.  
  
3.  Behandelde  onderwerpen  
In  2016  stonden  veel  verschillende  onderwerpen  op  de  agenda  van  de  openbare  
bestuursvergaderingen,  zoals:  
  
Nieuwjaarsbijeenkomst  2016  
Op  5  januari  2016  is  de  eerste  nieuwjaarsbijeenkomst  op  kernniveau  in  Meliskerke  gehouden.  
De  organisatie  was  een  samenwerking  van  de  dorpsraad  met  de  ondernemersvereniging,  de  
Oranjevereniging  en  de  commissie  Welzijn  Meliskerke.  Tachtig  personen  hebben  de  
nieuwjaarbijeenkomst  bezocht,  de  reacties  waren  positief.  Besloten  werd  om  in  2017  weer  een  
nieuwjaarsbijeenkomst  te  houden.  Eind  2016  was  de  organisatie  van  de  nieuwjaarsbijeenkomst  
2017,  gepland  op  3  januari  2017,  in  handen  van  (enkel)  de  dorpsraad  Meliskerke.  
  
Enquête  kleine  ergernissen  gemeente  Veere  
Op  de  enquête  kleine  ergernissen  in  de  gemeente  Veere,  zijn  zeven  reacties  gekomen  uit  
Meliskerke.  In  de  top  drie  kleine  ergernissen  in  Meliskerke  staan:  de  parkeerproblematiek  m.n.  
in  de  kern,  overlast  paardenpoep  en  te  hard  rijden  in  de  kern.  
De  parkeerproblematiek  in  Meliskerke  is  ook  aandachtspunt  in  het  Gemeentelijk  Verkeers-  en  
Vervoersplan  en  in  de  concept-uitvoeringsagenda  (zie  hieronder).  M.b.t.  overlast  paardenpoep  
werd  de  gemeente  gevraagd  om  ruiters  met  paarden  rond  het  dorp  beter  te  faciliteren.    
M.b.t.  te  hard  rijden  zou  de  gemeente  Veere  graag  zien  dat  mensen  elkaar  hierop  aanspreken  
en  als  dit  niets  oplevert  kan  de  buitengewoon  opsporingsambtenaar  worden  ingeschakeld.  De  
gemeente  heeft  in  2016  op  verschillende  plaatsen  in  Meliskerke  (niet  tegelijkertijd)  een  
matrixbord  geplaatst  om  snelheden  te  verlagen.    
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Werkgroep  lokale  geschiedenis  Meliskerke  
De  werkgroep  lokale  geschiedenis  bestond  in  2016  uit  mevrouw  I.  Riemens  en  de  heer  J.  
Matthijsse.  In  2016  is  een  dictafoon  aangeschaft  waarmee  diverse  interviews  met  
Meliskerkenaren  op  leeftijd  opgenomen  zijn.  Deze  interviews  zijn  samen  met  een  aantal  andere  
artikelen  over  de  geschiedenis  van  Meliskerke  op  de  website  van  de  dorpsraad  gepubliceerd.  
  
Nieuwe  website  www.meliskerke.info  
De  nieuwe  website  van  de  dorpsraad  is  op  12  april  2016  gelanceerd  tijdens  een  openbare  
bijeenkomst.    
  
Inrichting  plantvakken  Cornelis  Jaspersesstraat  
In  overleg  met  de  bewoners  zijn  de  boom-  en  plantvakken  ingericht  door  leerlingen  van  de  
Boazschool.  
  
Boombank  Torenstraat  
Op  verzoek  van  de  dorpsraad  heeft  de  gemeente  de  boombank  op  het  pleintje  aan  de  
Torenstraat  gerestaureerd  en  herplaatst.  
  
Koningsdag  2016  
Organiserende  partijen:  Commissie  Welzijn,  Oranjevereniging,  Boaz  school,  
Ondernemersvereniging  en  dorpsraad.  Er  werd  onder  andere  een  fietsroute  uitgezet  en  een  
taartenbak-  en  fotowedstrijd  gehouden.  
  
Rotonde  
De  rotonde  is  in  september  2016  gerealiseerd.  De  werkgroep  nieuwe  rotonde  heeft  een  oproep  
geplaatst  onder  Meliskerkenaren  om  een  idee  in  te  zenden  voor  de  inrichting  van  de  rotonde.  
Hier  zijn  vier  reacties  op  gekomen.  Een  van  de  indieners  is  gevraagd  om  zijn/haar  plan  verder  
uit  te  werken.  Onder  de  inzendingen  zaten  twee  ontwerpen  (kunst)  waarover  de  indiener  en  de  
dorpsraad  samen  in  overleg  zijn  gegaan  met  de  gemeente  Veere  om  te  bezien  in  hoeverre  het  
mogelijk  is  dit  object  elders  in  de  openbare  ruimte  in  Meliskerke  te  plaatsen.  
  
Speelvoorzieningen  
Onder  de  jeugd  is  een  handtekeningenactie  voor  de  renovatie  van  het  trapveld  gehouden.  
Zowel  de  stichting  Welzijn  Veere  als  de  dorpsraad  heeft  bij  de  jeugd  geïnventariseerd  welke  
wensen  er  zijn  voor  nieuwe  speeltoestellen.  Er  zal  een  gezamenlijk  plan  van  de  jeugd  ingediend  
worden  bij  de  gemeente  voor  gedeeltelijke  bekostiging  uit  de  leefbaarheidsbijdrage.    
  
Maatschappelijke  accommodaties  
De  gemeente  wil  om  de  leefbaarheid  te  behouden  in  elke  kern  tenminste  een  
ontmoetingsruimte  hebben  die  past  bij  de  behoefte  van  die  kern,  en  heeft  van  alle  kernen  een  
inventarisatie  van  de  wensen  gemaakt.  Voor  Meliskerke  is  de  dorpsraad  met  de  gemeente  in  
gesprek  geweest.  De  gemeente  heeft  Meliskerke  voor  verdere  actie  ingedeeld  in  de  periode  
2021-2025.    
  
Concept-uitvoeringsagenda/dorpsplan  Meliskerke  
De  voorbereidingscommissie  dorpsplan  (vertegenwoordigers  van  de  dorpsraad  Meliskerke  en  
ondernemersvereniging  Meliskerke)  heeft  een  profiel  opgesteld  voor  een  externe  deskundige  
die  de  dorpsvisie  verder  zal  ontwikkelen.  Daarna  is  bij  aan  een  aantal  potentiële  kandidaten  een  
offerte  opgevraagd  waarna  een  keuze  is  gemaakt.  Voor  financiering  hiervan  zijn  in  2016  
financiële  bijdragen  aangevraagd  bij  de  gemeente  Veere  en  bij  de  Rabobank  Walcheren/Noord-
Beveland.    
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Het  gemeentelijk  verkeers-  en  vervoersplan  (GVVP)  
Het  GVVP  van  de  gemeente  Veere  is  in  2016  vastgesteld.  Bij  de  voorbereiding  hiervan  was  de  
dorpsraad  Meliskerke  betrokken  (voor  zijn  eigen  kern).  In  het  plan  genoemde  aandachtspunten  
met  betrekking  tot  Meliskerke:  straten  in  kern  Meliskerke,  inrichting  Dorpsstraat  en  Torenstraat,  
verkeerssituatie  rond  de  school,  voet-  en  fietspad  tussen  de  Valkenburgstraat  en  Jan  
Vaderstraat,  nieuwe  rotonde,  toe-  en  uitritten  Burg.  Huijsmanstraat  
  
Onderhoud  wegen  Waterschap  Scheldestromen  
Met  de  districtsopzichter  van  het  Waterschap  is  verschillende  malen  overleg  geweest  over  het  
onderhoud  van  door  het  waterschap  beheerde  wegen  rondom  Meliskerke.  In  november  2016  is  
de  Meliskerkseweg  aan  weerszijden  voorzien  van  doorgroeistenen.    
  
Plan  Pauwhoekstraat/terrein  voormalige  basisschool  De  Zeester  
Het  Collectief  Particulier  Opdrachtgeverschap  Zeeland  (CPOZ)  dat  in  2016  heeft  gewerkt  aan  
een  plan  voor  woningbouw  op  deze  plek,  heeft  nieuwe  voorwaarden  gesteld  aan  de  gemeente.  
Deze  gesprekken  waren  eind  2016  nog  gaande.      
  
4.  Financiën  
2016  werd  afgesloten  met  een  positief  saldo  van  €  120,06.  
  
  
M.  Seijner,  secretaris  
Meliskerke,  3  januari  2016  
  
  


