Betreft:
Verslag openbare vergadering van de dorpsraad Nieuwerkerk e.o.
Datum:
Woensdag 6 januari 2010
Aanwezig: 75 personen
M.k.a.:
Burgemeester Gerard Rabelink, dhr. Harry Davidse, dhr. J. Kort
Aanwezig namens het bestuur van de dorpsraad: Jan van den Berge (voorzitter), Maikel
Coomans, Richard Dekker, Jan Peter Niemantsverdriet (secretaris), Arnold
Schiettekatte, Marco Slootmaker, Anja Verhage (penningmeester), Romy Zuidema.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en mededelingen door de voorzittter
De voorzitter, Jan van den Berge heet ons allen welkom. Hij heet de politie, de politiek en
andere aanwezigen van harte welkom en wenst een ieder een goed 2010 toe.
Tevens meldt hij dat in verband met het slechte weer Nieuwerkerk kijkt vooruit (punt 15 op
de agenda) als eerste wordt behandeld.
15. Presentatie Nieuwerkerk Kijkt Vooruit
Na de presentatie van de plannen wordt er een exemplaar van het geheel overhandigt aan Jan
van de Berge. Vervolgens overhandigt Ellen van Troost (Moveo) een exemplaar aan Marlys
Schild. Zij is projectleider van de gemeente voor het project ‘ Hart van Leefbaarheid’. Tevens
geeft ze aan dat er al een begin is gemaakt met gesprekken rondom de parkstrook, de
speeltuintjes en de fietscrossbaan. Jan van den Berge geeft aan dat de dorpsraad blij is met het
resultaat en dat dit het bewijs is dat Nieuwerkerk leeft. Er zijn geen vragen of opmerkingen uit
de zaal.
PAUZE
2. Vaststelling verslag openbare vergadering van de dorpsraad 7 januari 2009
Het verslag is aanwezig en is in te zien deze avond. Er waren geen op- of aanmerkingen. Het
verslag is hierbij vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane stukken
De stukken zijn aanwezig en in te zien.
4. Openbare werken en groenvoorziening
Dhr. Davidse is afwezig i.v.m. ziekte. Jan van den Berge geeft aan dat men vragen kan stellen
en dat de dorpsraad dit door zal geven aan dhr. Davidse. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
5. . Informatie van de Politie
In November is er een reeks inbraken geweest en de jaarwisseling is relatief rustig verlopen.
Wijkagent Freek Hullekes stelt zich voor en geeft aan dat hij nog precies moet kijken hoe hij
de functie het beste kan inkleden. Suggesties zijn welkom.
• Jan Peter Niemantsverdriet: Hoe zit het met de gladheid? Ben Sterenborg geeft aan dat
er binnenkort een vergadering komt om e.e.a. te evalueren.
• Mevr. R. van den Hoek: Kan de gemeente geen zand strooien? Ben Sterenborg geeft
aan dat het gevaarlijk is, maar dat hij er niet overgaat.
• Mevr. J. Flikweert geeft aan dat de polderwegen niet te doen zijn. Ben Sterenborg
neemt het mee.
Jan van den Berge geeft aan dat deze vragen eigenlijk bij punt 4 thuishoren.

• Jan Peter Niemantsverdriet vraagt of de wijkagent een vaste plek krijgt? Freek
Hullekes geeft aan dat de basis in Zierikzee is, maar dat hij dit verder zelf kan bepalen.
Jan van den Berge geeft aan dat de Dorpsraad binnenkort een brief zal sturen naar de
gemeente inzake de gladheidbestrijding.
• Dhr. M. Geluk vraagt naar het niet legen van de groene container op 2 januari 2010.
Jan van den Berge geeft aan dat ook dat punt wordt meegenomen in de brief richting
de gemeente. Dhr. N. Bolijn geeft aan dat de reinigingsdienst hun best heeft gedaan,
maar dat ze niet weg konden komen. Arnold Schiettekatte vult aan dat het voor
brandweer, ambulance en politie derhalve ook niet of nauwelijks mogelijk zal zijn om
alle plaatsen te bereiken. Ook dit wordt meegenomen in de brief naar de gemeente.
6. Bestuursmutatie
Janet Brouwer-van As wordt unaniem verkozen tot bestuurslid.
Jan Peter Niemantsverdriet treedt af. Meer volgt onder agendapunt 14.
Tevens wordt er een oproep gedaan voor nieuwe Dorpsraadleden, ook omdat er in de loop van
het jaar nog meer vacatures ontstaan.
7. Stolpweg binnen de bebouwde kom
De drie drempels op de stolpweg lijken effect te hebben. Op de kruising Weststraat /
Loensweg / Stolpweg wordt op korte termijn een verhoogd kruisingsvlak aangelegd. Dit moet
nog worden aanbesteed en door het winterweer kan dit eventueel nog wat vertraging oplopen.
• Dhr. G. Olijhoek geeft aan dat verkeer uit de Weststraat vaak geen voorrang krijgt van
verkeer van de stolpweg richting Dreischor. Jan van den Berge geeft aan dat dit mee
zal worden genomen richting de verkeersdeskundige van de gemeente.
• Dhr. M. Fiere vraagt of er niets kan worden gedaan aan het landbouwverkeer in de
Schoolstraat. Ben Sterenborg neemt dit mee, want er mag daar geen landbouwverkeer
komen.
• Dhr. N. Bolijn vraagt waarom er 3 drempels zijn geplaatst en geen 2. Arnold
Schiettekatte geeft aan het antwoord daar niet op te hebben, maar hij zal het navragen
en het antwoord op de website publiceren (www.dorpsraadnieuwerkerk.nl).
8. Burgerinitiatief vrijliggend fietspad Stolpweg
Jan van den Berge licht kort het burgerinitiatief toe. De dorpsraad kan geen burgerinitiatief
indienen. Alleen personen boven de 18 en stemgerechtigd op Schouwen-Duiveland kunnen
een burgerinitiatief indienen.
• Mevr. R. van den Hoek vraagt wanneer het burgerinitiatief wordt ingediend. Arnold
Schiettekatte geeft aan dat ze dat zelf kunnen bepalen, maar in ieder geval in januari.
Tevens geeft hij aan het ook persoonlijk te willen overhandigen aan de burgemeester,
als zijnde de voorzitter van de gemeenteraad. Zo schrijft de gemeentelijke verordening
het ook voor.
• Mevr. V.d. Hoek vraagt of ze een handtekeningen lijst mee zou kunnen krijgen.
Arnold Schiettekatte geeft aan graag gebruik te willen maken van haar aanbod. Hoe
meer handtekeningen hoe beter!
• Dhr. S. Flikweert vraagt naar de samenwerking met de dorpsraad Dreischor. Arnold
Schiettekatte geeft aan dat zij vandaag of morgen per email het burgerinitiatief zullen
ontvangen. Jan van den Berge voegt toe dat hij reeds de dorpsraad Dreischor heeft
geïnformeerd, maar nog niets heeft vernomen.
• Dhr. S. Flikweert geeft aan dat het misschien een idee is om het voetpad naar
Dijkwater te integreren in het plan.

• Dhr. C. van Ast merkt op dat op andere locaties (bijv. Zonnemaire / Noordgouwe of
Zierikzee / Kerkwerve) met al vele jaren bezig is, soms wel 30 jaar. Arnold
Schiettekatte geeft aan dat we ons daar niet door moeten laten afschrikken.
• Mevr. J. Flikweert: Zouden we het dorp niet hierbij activeren, net als bij bv collectes?
Arnold Schiettekatte stemt hier mee in en vraagt aan mevr. J. Flikweert of zij een
dergelijke groep zou kunnen activeren. Dit zegt zij toe.
• Dhr. A. Kort vraagt of er een fietstelling is geweest. Arnold Schiettekatte bevestigd
dit, maar geeft aan dat er niet heel veel fietsers gebruik van de weg maken. De vraag is
echter, is dat oorzaak of gevolg?
Jan van den Berge doet een voorzet aan de politiek in de zaal. Fietsers, fietspaden,
veiligheid en recreatie, etc., komen in bijna elk politiek programma aan bod. Laat nu zien
dat het ook daadwerkelijk kan.
• Dhr. M. Flikweert suggereert de handtekeningenlijst op de website van de Dorpsraad
te zetten en ook de pers hiervoor in te schakelen. Jan van de berge geeft aan dat de
pers aanwezig ie en dat de rest wordt meegenomen.
9. Voortgang gat van Nieuwerkerk
Nog geen nieuws.
10. Rampherdenking
Ook dit jaar zal de herdenking weer worden georganiseerd door de dorpsraad. Het
programma volgt op korte termijn in een huis-aan-huis aankondiging.
11. Vrijwilligerswerk Burgemeester
Er zijn enkele reacties binnen. Deze worden 1 op 1 doorgegeven aan de gemeente.
12. Nieuwerkerk 777 jaar
Het bestuur is inmiddels bekend en zal binnenkort geformaliseerd worden:
Arnold Schiettekatte is de voorzitter, Jan Peter Niemantsverdriet is secretaris, Romy Zuidema
is penningmeester en Bert Scheele is algemeen bestuurslid. Jan van den Berge geeft aan dat
het initiatief van de dorpsraad vandaan kwam en dat de stichting nu verder op eigen benen
staat.
Arnold Schiettekatte geeft aan dat de stichting “Nieuwerkerk bruist!” zal heten en dat het
feest van dit jaar het thema 777 jaar Nieuwerkerk mee krijgt.
13. Subsidieaanvraag
De binnenkort op te richten stichting “Nieuwerkerk bruist!” heeft een subsidie aanvraag
ingediend bij de Dorpsraad.
14. Wat verder ter tafel komt
In verband met het afscheid van Jan Peter Niemantsverdriet wordt er teruggekeken naar de
afgelopen jaren. Jan Peter is vanaf de oprichting betrokken geweest bij de dorpsraad en we
willen hem danken voor zijn geweldige inzet!
Tijdens de terugblik merkt Dhr. A. v.d. Hoek op dat er nog altijd geen torenverlichting is. Jan
van den Berge geeft aan dat we daar nog altijd mee bezig zijn. De burgemeester heeft tijdens
de vorige openbare vergadering toegezegd dat hij er voor wil zorgen dat de verlichting op
korte termijn wordt gerealiseerd.
16. Rondvraag
Geen vragen

Afsluiting
De voorzitter Jan van den Berge sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aandacht en
aanwezigheid.

