1

Betreft: Verslag openbare vergadering van de dorpsraad
Datum: woensdag 28 mei 2008
Aanwezig: 40 personen
M.k.a.: A.R.I. v.d.Hoek

1. Opening: en mededelingen door de voorzitter
De voorzitter, dhr.J.v.d.Berge, heet ons allen hartelijk welkom, m.n. onze kernbestuurder dhr.
Asselsberg en komt direct met een verrassing. We zullen in dit eerste punt onze vernieuwde website aan
het dorp aanbieden. De heer Asselbergs wordt gevraagd om met een digitale schaar het digitale lint door
te knippen. Dit lukt in één keer. Hij complimenteert de dorpsraad met de nieuwe website en hoopt dat
deze heel succesvol zal zijn.
Namens de dorpsraad wordt hem een “bedankje” overhandigd.
Daarna wordt de werking van de website uitgelegd door Maikel Coomans e.a.
Het is vooral belangrijk dat het een interactieve website is. Dus mededorpsbewoners kunnen reageren op
berichten, waar vandaan dan ook, of zelf dingen aandragen. Verder laat Maikel alle onderwerpen zien
die er op staan.
Dhr. V.d. Berge hoopt dat men in het dorp veel naar de website zal kijken en zal reageren!
2. Vaststelling verslag van de openbare vergadering v.d. dorpsraad d.d 09-01-2008
Het verslag lag op de tafels en er zijn geen op- of aanmerkingen. Dus hierbij worden ze vastgesteld en
wordt de notuliste bedankt.
3. Ingekomen en uitgegane stukken
De lijst hiervan ligt in de pauze ter inzage. Er zijn nadien geen op- of aanmerkingen.
4. Jaarverslag en financieel overzicht.
De kascommissie had geen op- of aanmerkingen, de controle ging zelfs uitermate vlot. Dhr. Lievense en
dhr. Wiggers worden hartelijk bedankt. Dhr. Lievense is aftredend en voor hem in de plaats wil mevr.
Willemse dit voor twee jaar doen. Dank mevr. Willemse.
De stukken worden hierbij dus goedgekeurd.
5. Subsidie aanvragen
Er is één aanvraag geweest, die we helaas niet konden honoreren. En dat is heel jammer, want nu
stroomt het geld terug naar de Gemeente.
Er zijn een paar “gouden regels” bij een subsidie aanvraag.
1. Het moet ten goede komen aan de dorpsgemeenschap! Als dit niet zo is, wordt uw aanvraag
al direct afgewezen.
2. De aanvraag moet goed gefundeerd en uitgewerkt zijn, ook wat betreft de aangevraagde gelden.
Een financiële begroting moet vooraf ter inzage en goedkeuring worden ingediend. Ook wij
moeten het kunnen verantwoorden.
3. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn. Eventueel met folders van het aangevraagde erbij.
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Zo zijn er in het verleden al wel een aantal zaken gehonoreerd, zoals: de pleinen van beide scholen,
muziek voor de muziekvereniging, een bankje vóór de ‘Steenzwaenshof’ en speeltoestellen voor de
speeltuin aan de Dolfijnstraat, e.a.
Er zijn misschien best nog meer dingen die voor de dorps- of buurtgemeenschap van belang zijn. Die
weet u. Zeg ze ons.
6. Bestuursmutatie
Er zijn geen bezwaren gekomen en er zijn ook geen nieuwe kandidaten naar voren gekomen, dus wordt
er gevraagd of de aftredende het weer aan willen nemen. Allen knikken, dus bij dezen zijn ze weer
aangenomen, met heel veel dank.
7. Informatie van de politie
Er is helaas wéér niemand van de politie.
Dhr. Schiettekatte:dhr. Sterenborg, hoofd district Oost, heeft helaas niet kunnen organiseren dat er een
afvaardiging van de politie is. Dit wordt betreurd door de dorpsraad en door de aanwezige inwoners. De
heer Schiettekatte heeft met de heer Sterenborg afgesproken dat eventuele vragen aan de politie of
klachten over situaties op het dorp, bij de dorpsraad kunnen worden neergelegd, waarna de heer
Schiettekatte er voor zal zorgen dat deze bij de politie terecht komen. Dit is dus dé gelegenheid om
klachten uit een dorp te horen. Zijn er nog vragen vanuit het dorp die we eventueel door kunnen geven?
 dhr. Massop: woont in het gebouw “Agthoven” in Nieuwerkerk en vertelt dat er aan de achterkant bij
de parkeerterreinen voor de sportverenigingen, veel overlast en vernielingen zijn door jongelui. Hij
hoopt dat er iets aan gedaan kan worden.
• De jongelui zoeken een ruimte waar ze bij elkaar kunnen komen. Er is met hen gesproken. Ze
vervelen zich. Maikel Coomans is hun tussenpersoon naar de Gemeente.
Robbert Massop: …maar als je hen er op aanspreekt, kun je een enorm grote mond krijgen.
• Er wordt aan gewerkt, ook samen met het Welzijnshuis.

PAUZE
8. Presentatie dorpsraad over diverse activiteiten in de kern
Vestiging Aldi
Er stond vanmorgen een uitgebreid bericht in de krant en dhr. V.d. Berge vertelt hoe het vanaf het begin
in de dorpsraad is behandeld. Het bericht kwam er op neer dat de Aldi bereid is om een jaar te wachten
om zich te vestigen op een passende locatie in Nieuwerkerk.
Wij zijn er nooit tegen geweest dat er zich een Aldi in Nieuwerkerk wil vestigen. We zijn wél tegen de
gevaarlijke verkeerssituatie die zou ontstaan als de Aldi in het voormalige pand van Meubelrama
gevestigd zou worden. En dit is van alle kanten bevestigd.
Wij zijn ons gaan inzetten om de Aldi in “het Gat” te gaan krijgen. Daarbij kwamen wonderlijke
conclusies naar voren. We hopen nu dat dit toch een goed alternatief zal blijken te zijn. We hopen dat de
Gemeenteraad het binnen een jaar kan afhandelen, zodat er een stukje “Gat” ingevuld kan gaan worden.
 dhr. Kortman: In welke mate zijn deze plannen al gedetailleerd?
• Nog niet zo erg, iedereen moet nog met iedereen gaan praten nu.
 … maar ik had het wel netter gevonden als er met de omwonenden was gesproken. Dat had
misschien de route kunnen verkorten.
• Ja, maar het lag allemaal nogal gevoelig, het kon niet eerder besproken worden! En
bovendien: als er geen formele plannen bekend zijn, dan valt er ook niets te informeren.
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 (?): Dhr. Kortman wil zich op termijn kunnen beraden of hij achter de plannen kan staan
om op de bewuste locatie een Aldi te realiseren. Op het eerste gezicht heeft de dorpsraad als
mening: Wanneer de Aldi zich daar zou vestigen, zou een goede invulling kunnen zijn van een
lelijk gat.
Verkeers- en vervoersplan
Dhr. Schiettekatte vat nog eens samen waar de knelpunten lagen:
Stolpweg: …we hebben allemaal kunnen zien wat er allemaal langs heeft gestaan. We hebben
meetlussen gehad, die tevens de snelheid konden meten. Er heeft een digitaal bord gestaan, ook wel
“display” genoemd. De laatste snelheidsmeting is verricht met een matrixbord, dat de snelheid aangaf
met een gezichtje, ook wel “Smiley” genoemd. Werd er te hard gereden ontstond een boos gezicht. Werd
er ca. 30 km/u gereden, dan begon het gezichtje te lachen. Hij vertelt verder iets over de 30 - 50 km/u
problematiek.
Er zal eerdaags een ambtelijk voorstel worden voorgelegd aan het college van burgemeester en
wethouders om van de Stolpweg weer een 50 km/u weg te maken. Maar…, er moet dan wel verder over
nagedacht worden over een structurele aanpak. Want er moet iets aan deze weg gedaan worden, hij moet
veiliger worden. Misschien kan het samen met het “Gat” aangepakt worden, hierop zal de dorpsraad in
ieder geval wel inzetten.
Plataanstraat: …er is een ambtelijk voorstel onderweg naar het college van burgemeester en wethouders
voor de aanleg van een tiental extra parkeerplaatsen.
Langzaam verkeersweg d’Heule:
Iedereen vindt de tijdelijke ontsluitingsweg tegenover de tennisbanen fijn. Er gaat binnen een week een
brief uit van het college naar de inwoners van de wijk d’Heule 2. Het voorstel zal zijn om deze
ontsluiting definitief ook te bestemmen voor gemotoriseerd verkeer in plaats van – zoals nu de bedoeling
is – alleen voor langzaam verkeer. Dit voorkomt dat auto’s iedere keer dwars door de hele wijk moeten
om de wijk in – of uit te kunnen.
Vraag:
 Poststraat/ Kerkring/verkeersverbod! Hoe zit het daarmee?
• Daar is nog geen alternatief voor gevonden. Er zijn nog geen besluiten genomen en ook nog
geen maatregelen. Deze komen wel dus de heer Schiettekatte adviseert iedereen goed op de
gemeentelijke publicaties te letten, in Wereldregio en Ons Eiland. Tegen deze
verkeersbesluiten staat namelijk bezwaar en beroep open.
Verder zijn er geen vragen.
Dorpshuis
Dhr. V.d.Berge vertelt iets over het verhaal wat in de krant heeft gestaan en verwijst ook naar de
website, waar onze brief in staat.
 dhr. Asselsberg adviseert om op 5 juni in te spreken. Hij geeft enige toelichting over het voorstel en
adviseert om ook het Raadsvoorstel op de website te zetten.
Overlast jongeren skatebaan/C 1000
Dit is al besproken. Maar wij vinden dat ook de ouders en de politie hier een rol in spelen, een
belangrijke rol zelfs. De dorpsraad zal ook contact blijven leggen met de jongeren.
Koninklijke onderscheidingen
Als u iemand weet waarvan u vindt dat hij/zij een onderscheiding verdient, meldt dat dan zo snel
mogelijk aan ons via de website. Dat mag in principe op elk moment. Er moet een lange weg gegaan
worden voordat de onderscheiding een feit is. De uiterlijke termijn om iemand met een totale
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onderbouwing van wat hij/zij binnen de gemeenschap gedaan heeft, in aanmerking te laten
komen voor een onderscheiding tijdens de “lintjesregen”, is begin augustus bij de secretaris van de
dorpsraad.
In eerste instantie wordt een aanvraag beoordeeld door de burgemeester met zijn gespecialiseerde
ambtenaren. Daarna wordt de aanvraag ingediend bij de Commissaris van de Koningin. Zodra dat er dan
een intensievere beoordeling verricht is en de aanvraag akkoord wordt bevonden, wordt de aanvraag
doorgestuurd naar het kabinet van Hare Majesteit de Koningin.
9. Rondvraag
Er is geen enkele vraag!
10. Sluiting
De voorzitter wenst ons allen wel thuis en tot ziens op de volgende vergadering.

