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Betreft: Verslag openbare vergadering van de dorpsraad  
 
Datum: woensdag 7 januari 2009 
 
Aanwezig:   45 personen 
 
M.k.a.: Maikel Coomans, Anja Verhage (beiden lid van het bestuur van de dorpsraad) 
 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
De voorzitter, Jan.v.d.Berge, heet ons allen hartelijk welkom en wenst alle aanwezigen het allerbeste in 
het nieuwe jaar. Een speciaal welkom voor wethouder de heer Renden, de raadsleden, dhr. Dekker van 
de seniorenraad, Ellen van Troost van Moveo en Pierre Ruysenaars van Zeeuwland.  
De voorzitter vertelt iets over het tot stand komen van het plan “Nieuwerkerk kijkt vooruit”. Het is 
voortgekomen uit de plannen die er waren voor een dorpsplan, maar dat kwam niet uit de verf. Met de 
opzet zoals we hem nu hebben zijn er veel meer mogelijkheden, vooral omdat de inwoners er zelf een 
grote stem in hebben. We hopen dan ook dat er velen zullen komen om in de werkgroepen mee te 
werken en te denken.  
 
2. Vaststelling verslag van de openbare vergadering v.d. dorpsraad d.d 12-11-2008 
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. Maar vandaag kwam er nog een brief met een verzoek van 
het Waterschap binnen. Ze vragen ons om een enquete over de tevredenheid over de Zeeuwse  
fietspaden digitaal in te vullen. Op de website van de dorpsraad zal hier ook aandacht aan worden 
besteed. 
 
4. Rampherdenking 
Dit is en blijft voor ons allen heel belangrijk. Vooral om de jeugd hierbij te blijven betrekken. Het was 
zo’n verdrietige tijd voor Nieuwerkerk, dat we het met ons allen moeten blijven herdenken. 
Omdat het dit jaar op zondag valt, heeft de Dorpsraad, gezien de samenstelling van de gemeenschap, er 
voor gekozen om het op zaterdag te houden. Vooral omdat er anders toch velen zouden hebben gezegd 
dat ze er helaas dit jaar niet bij zouden zijn. En dat is niet onze opzet, de herdenking moet voor iedereen 
kunnen. Alle inwoners krijgen nog een uitnodiging. Deze wordt rond de 17e januari 2009 verspreid. 
 
5. Subsidieverzoek 
Er is één verzoek binnen gekomen, maar dat hebben we zelf nog in onderzoek. We kunnen dus nog niets 
naders vermelden, maar we moeten wél melden dat het binnengekomen is. 

 
6. Politiezaken 
Deze keer is er niemand van de politie, er was namelijk een nieuwjaarsbijeenkomst van de 
politieorganisatie. De voorzitter zegt dat hij tijdens een bijeenkomst met alle dorpsraden en de politie 
van de andere dorpsraadvertegenwoordigers hoorde dat zij vrijwel geen contact hebben met de politie. 
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Dit geldt niet voor Nieuwerkerk:wij hebben altijd een goed en intensief contact met de politie.  
Namens de politie kan de voorzitter melden dat de jaarwisseling op ons dorp rustig is verlopen. verder 
zijn er geen zaken die nu het vermelden waard zijn. Als er vanuit de vergadering zaken zijn om door te 
geven, dan kan dat nu worden gemeld of later worden doorgegeven aan een van de dorpsraadsleden. 
Nogmaals:  áls er iets is, meldt het altijd bij de politie. Als er niet gemeld is, is het ook niet gebeurd!! Zo 
redeneert men bij de politie. En als je even nadenkt, is dat ook logisch.  
 
 
7. Rondvraag 
 De heer geluk: Hoe zit het met de bouwactiviteiten bij “het Gat” en tegenover “Ons 

Dorpshuis”? 
Arnold Schiettekatte: bij het terrein van “Lievense” is het plan nog niet helemaal goedgekeurd, 
maar er wordt hard aan gewerkt. Er komen 5 woningen die wellicht het predicaat 
“starterswoningen” krijgen, maar dat is niet zeker. Volgens een toelichting van de ook aanwezige 
wethouder dhr. Renden is dat alleen mogelijk als de woningen niet meer dan € 180.000,- kosten. 
De plannen bij “het Gat”: de ontwikkelaar is nog volop bezig met onderzoeken. ALDI zit ook 
nog steeds positief in de “wedstrijd”. We houden als dorpsraad contact met alle partijen: 
gemeente, ALDI en de ontwikkelaar. 

 Mevrouw Verwijs: Wat gaat er gebeuren met het oude Gemeentehuis? 
Loco burgemeester, Dhr. W. Renden:  Het is verkocht en er komen kantooractiviteiten in.  

 De heer Wals: Klacht over geluidsoverlast en het horen van vloeken vanaf het voetbalveld 
terwijl ik toch in de polder woon. 
Arnold Schiettekatte:  wat betreft de geluidsoverlast is er niet zoveel aan te doen. Maar misschien 
kunt u wat betreft de taal contact opnemen met dhr. Van de Zande, de voorzitter van de 
vereniging. 

 De heer Geluk: Ik ging toevallig eens met de bus weg en schrok van de puinhoop rond en in 
het bushokje. Is daar nu niets aan te doen? 

 Arnold Schiettekatte: Daar ís al iets aan gedaan. Binnen nu en een aantal weken komt er een 
totaal nieuw hokje met nieuwe verlichting. Het wordt dus als het goed is zo snel mogelijk, begin 
van dit jaar aangepast. De gemeente heeft hiermee wijselijk gewacht tot na de jaarwisseling. 

 Cees Steenpoorte:  Mededeling! 
4 Februari is er hier in het dorpshuis een bijeenkomst in het kader van “Nieuwerkerk 777” 
Iedereen die hier interesse in heeft is van harte welkom. We hopen op uw hulp, alleen kunnen we 
het niet. De bijeenkomst begint om 19.30 u. 

 
8. Sluiting 
De voorzitter, Jan.v.d.Berge, vertelt dat het “officiële” gedeelte nu afgesloten is, we een korte pauze 
hebben en daarna de presentatie is van “Nieuwerkerk kijkt vooruit”  
 

PAUZE 
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NIEUWERKERK KIJKT VOORUIT! 
 
Ellen van Troost van “Moveo” stelt zich voor en is blij met onze aanwezigheid. Ze vindt het wél jammer 
dat er weinig jonge mensen in de zaal zijn. De gemiddelde leeftijd is toch minstens boven de 40, 
waarschijnlijk hoger. En we hebben ook jonge mensen nodig!  Via een powerpoint presentatie vertelt zij 
haar verhaal. Over het ontwikkelen van een toekomstvisie voor Nieuwerkerk en dat we daar concrete 
plannen voor dienen te ontwikkelen. Daarbij hebben we zoveel mogelijk dorpsbewoners nodig. Want zij 
nemen het initiatief en zetten hun talenten in.  
Ze vertelt over projecten in andere dorpen (Dreischor en Ellemeet) en wat men daar heeft gerealiseerd. 
Er waren in beide dorpen veel ideeën, en via een soort van droommarkt is er gestemd welke plannen er 
op termijn gerealiseerd kunnen worden. Ellen van Troost zegt dat het geld om het traject te doorlopen, 
van Zeeuwland komt. Zij doet dit vanuit haar doelstelling om de leefbaarheid van de dorpen te behouden 
en te versterken. Ook bij de uitvoering is Zeeuwland een nadrukkelijke partner. 
Dit kunnen dingen zijn van lange termijn (bijvoorbeeld: woningen of andere grotere complexen bouwen, 
landschapsveranderingen, samenvoegingen en andere moeilijker te realiseren zaken aan de orde waren) 
maar ook simpelere en sneller te realiseren zaken zoals bv. opknappen van een speeltuin, opknappen van 
een strandje, jeugdclub en skatebaan voor de jeugd. Sommige zaken duren nu eenmaal langer dan andere 
plannen.  
Maar,  het wordt wél gerealiseerd!!!! En dat is het belangrijkste punt. Er zijn zoveel instanties die 
meewerken, dat ook wij in Nieuwerkerk dit gaan proberen uit te werken.  
De dorpsraad stuurt alleen maar aan. In eerste instantie neemt hij het initiatief, maar zodra er mensen 
komen voor de themagroepen, treedt hij voorlopig terug.  
Deze avond kunnen mensen zich inschrijven om in een themagroep te komen. Het kan natuurlijk zijn dat 
u wel kartrekker (coach) wilt worden. Het is niet zo dat alleen mensen met goede ideeën kartrekkers 
kunnen worden. We zoeken ook mensen hebben die een groep kunnen enthousiasmeren. Uit de 
vrijwilligers komen er dan vast wel mensen die u gaan helpen.  
 
De dorpsraad heeft zelf al mensen benaderd voor ons plan en zij hebben toegezegd om zitting te nemen 
in de themagroepen. Maar we hebben nog meer mensen nodig: ook u kunt zich nog altijd inschrijven via 
www.dorpsraadnieuwerkerk.nl. Ook daar staat het inschrijfformulier waar u op kunt reageren. 
 
Het thema wordt gefinancierd door Zeeuwland. Het is de bedoeling dat dit thema 29 januari van start 
gaat en op 13 juni zal worden gepresenteerd. Moveo blijft u en ons op de achtergrond helpen. We 
hebben de mogelijkheid om adviserende hulp te vragen van Zeeuwland, van de Gemeente en eventueel 
van andere instanties, zoals bijvoorbeeld Allevo indien er voor een thema onderdeel met ouderen 
gekozen wordt. Is dit dan niet de uitgelezen mogelijkheid om dingen voor elkaar te krijgen die we willen 
voor ons dorp? En als u de uitnodiging voor deze avond hebt gelezen, weet u dat het overal over kan 
gaan. Dat we gaan nadenken over alle dingen die u naar voren brengt. Vooral roepen wij nu ook de 
jongeren op!! Kom en maak je ideeën bekend, kom en vorm een team, of wordt coach! Nu hebben jullie 
een grote kans om plannen te realiseren. Wij willen jullie er graag bij hebben. We vonden het jammer 
dat er niemand van de jeugd deze avond tegenwoordig was. Kunnen we ook op júllie rekenen om een 
team te vormen om iets wat jullie willen, te proberen om te realiseren? Mocht u nog meer weten, kunt u 
ons ook per mail via het Contact formulier benaderen.  
 
Op 29 januari 2009 komt de initiatiefgroep voor de eerste keer bijeen, dan zal geprobeerd worden 
de themagroepen in te stellen en te bemensen. 

http://www.dorpsraadnieuwerkerk.nl/
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