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Betreft:  Verslag openbare vergadering van de dorpsraad Nieuwerkerk e.o. 
Datum:  Woensdag 26 Mei 2010 
Aanwezig:  65 personen 
M.k.a.:  Dhr. W. Dorst (raadslid en dorpsbewoner) 
Aanwezig namens het bestuur van de dorpsraad: Jan van den Berge (voorzitter), Maikel 
Coomans, Richard Dekker, Arnold Schiettekatte (wnd. secretaris), Marco Slootmaker, 
Anja Verhage (penningmeester), Romy Zuidema, Janet Brouwer 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
De voorzitter, Jan van den Berge heet ons allen welkom. Hij heet de politiek en andere 
aanwezigen van harte welkom.  
Vervolgens wordt er een minuut stilte gehouden in verband met het ongeluk van maandag 24 
mei 2010 waarbij een jeugdige dorpsgenote om het leven is gekomen. 
 
2. Vaststelling verslag openbare vergadering van de dorpsraad 6 januari 2010 
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. 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 
Er is geen afvaardiging van de politie aanwezig. Jan van de Berge geeft aan dat men zaken 
altijd kan melden. Zonder een melding aan de politie is het niet bekend! 
 
6. Bestuursmutatie 
Het voorgenomen besluit van het bestuur om Jac Rens te benoemen als bestuurslid wordt  
unaniem gesteund door de aanwezigen. Anja Verhage en Maikel Coomans treden af. Beide 
worden hartelijk bedankt voor hun inzet! Tevens wordt er een oproep gedaan voor nieuwe 
Dorpsraadleden, want we hebben nu 8 bestuursleden terwijl we er graag 9 willen hebben. 
 
7. Burgerinitiatief vrijliggend fietspad Stolpweg 
Jan van den Berge licht kort het burgerinitiatief toe. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft 
het in behandeling en er komt een onderzoek naar de haalbaarheid en het effect van 
cofinanciering. Er is een zgn. oplegnotitie vastgesteld door de gemeenteraad met als opdracht 
aan het college om de financiële mogelijkheden (waaronder subsidies) nader te onderzoeken 
en dit uiterlijk 1 oktober 2010 af te ronden. Vervolgens wordt er beslist door de gemeenteraad 
of en zo ja, hoeveel, geld er voor wordt vrijgemaakt. Arnold Schiettekatte voegt daar nog een 
dankwoord aan toe voor alle vrijwilligers die handtekeningen hebben verzameld en voor een 
ieder die heeft getekend. 
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8. Geschenkbomenbos 
Het geschenkbomenbos is onderdeel van het traject “Nieuwerkerk Kijkt Vooruit!”. De eerste 
bomen zullen worden gepland in oktober 2010. Het max. aantal bomen wat kan worden 
gepland ligt tussen de 30 en 50. De bomen kunnen worden aangekocht voor ± €100,- voor 
kinderen die worden geboren op of na 26 mei 2010. Als extra voorwaarde wordt gesteld dat 
het kind woonachtig moet zijn op Nieuwerkerk.  
- Vraag: Komen er ook bordje bij de bomen? 

Antwoord: Het is nog niet duidelijk of er een centraal bord komt of bij elke boom. 
Mogelijk wordt dat overgelaten aan de keuze van degene die de boom aanschaft. 

- Vraag: Is er d.m.v. het LandschapsOntwikkelingsPlan van de gemeente misschien meer 
ruimte voor bomen? 
Antwoord: Is nog niet aan de orde gekomen, maar als er meer mogelijkheden zijn is dat 
natuurlijk positief. We zullen dit onder de aandacht van de gemeente brengen. 

- Vraag: Wat is de exacte locatie waar de bomen komen? 
Antwoord: Dat is zonder tekening moeilijk uit te leggen, maar ze komen aan de slootkant. 

- Vraag: Ik woon daar en heb het huis gekocht vanwege het vrije uitzicht naar de polder. 
Kan ik bezwaar maken? 
Antwoord: U kunt dit navragen bij dhr. Harry Davidse, hoofd district oost bij de 
Gemeente Schouwen-Duiveland. 

 
9. AED-Training 
La Vita New Medical wil een training geven om te leren hoe een AED te gebruiken. Deze 
training zal (mits er voldoende aanmeldingen zijn) in het najaar plaatsvinden. Het minimum 
aantal personen is 15 en het maximum aantal personen is 120. Een ieder kan zich opgeven bij 
Jac Rens. Het is een avondvullend programma. 
- Vraag: is het niet verplicht voor bedrijven om een AED te hebben? Zoals b.v. de C1000? 

Antwoord: Is bij ons niet bekend. Nico Bolijn geeft aan dat het waarschijnlijk niet 
verplicht is.  

- Vraag:De moderne AED’s hebben een gesproken handleiding. Is dit wel nodig? 
Antwoord: Het kan mensen helpen om over de drempel te stappen en het apparaat zelf te 
gebruiken. 

 
10. Financieel Jaaroverzicht 
Het financieel overzicht is ter inzage in de pauze. De kascommissie (dhr. J.A. Schiettekatte en 
mevr. J. Willemsen) wordt bedankt. Dhr. Schiettekatte wil het volgend jaar weer doen. Als 
nieuw lid van de kascommissie meldt dhr. R.A.M. Loos zich aan.  
 
PAUZE  
 
11. Gat van Nieuwerkerk / Aldi 
Dhr. H. van der Velde en dhr. W. Wandel zijn aanwezig. De tijdelijke Aldi zou in Augustus al 
open moeten zijn. Dhr. W. Wandel geeft een presentatie en beantwoord vragen: 
 
- Vraag:Wat is “tijdelijk” voor de Aldi? 

Antwoord: Maximaal 5 jaar. Voor die termijn is ook de bouwvergunning geldig 
- Vraag: Hoe gaat het straks met de verkeershinder kruising Burg. Van Veenstraat / 

Stolpweg? 
Antwoord: Dat is niet duidelijk en het is geen verantwoordelijkheid voor de ontwikkelaar 
en de Aldi, maar voor de gemeente. Jan van den Berge voegt toe dat op de andere locatie 
(Meubelrama) de verkeersoverlast nog groter zou zijn. 
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- Vraag: Gaat de Aldi ook op zondag open? 
Antwoord: Niet als anderen dat ook niet doen.  

- Vraag: Hoe zit het met geluidsoverlast? Ik heb nu ook last van de aangelegde 
verkeersdrempels op de Stolpweg. Straks aanleveren door vrachtwagens om 4 uur ’s 
nachts? 
Antwoord: Daar heeft de ontwikkelaar geen invloed op. Ik kan u alleen adviseren contact 
op te nemen met de bedrijfsleider van de Aldi.  

- Vraag: Kan ik nog bezwaar maken? 
Antwoord: Nee, de aanvragen zijn al gepubliceerd en de vergunning is verleend. 

- Vraag: Wat gebeurt er met de doorgang bij de Meeuwenlaan? 
Antwoord: Dat wordt een doorgang voor fietsers en voetgangers. 

- Vraag: Er zou ook sprake zijn van een fietspad achter de Meeuwenlaan langs? 
Antwoord: Bij ons niet bekend. 

Als laatste opmerking van dhr. W. Wandel: We hopen dat nu alles voorspoedig zal gaan. Als 
Aldi zou willen dan kan ze nog steeds in het pand van Meubelrama gaan en dat zou een 
gemiste kans zijn. 
 
12.Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
- Vraag: Kan er minder gesproken worden in de zaal als er sprekers aan het woord zijn? 

Antwoord: We proberen er op te letten.  
- Vraag: Is er al iets bekend over het voortbestaan van de Bibliobus? 

Antwoord: Er is een gezamenlijke reactie van de Dorpsraden naar de gemeente. Er is nog 
geen reactie. Het moet nog worden besproken in de gemeenteraad. 

- Vraag: Bij wie kunnen we terecht bij klachten over het negeren van het inrijverbod voor 
vrachtwagens in de Schoolstraat? 
Antwoord: Bij de politie. 

- Vraag: Hetzelfde geldt bij de Erlingsteenstraat/Maudplein, de politie zegt dat je dan zelf 
maar de kentekens moet noteren en doorgeven?! 
Antwoord: Dat is niet goed. Daar is de politie voor. We zullen het doorgeven aan de 
politie.  

- Vraag: Zelfs de politie rijdt in de Poststraat verkeerd! Bij het bellen naar de gemeente is 
de reactie dat het nu niet meer veranderd gaat worden, er is al veel tijd en geld in 
gestoken.  
Antwoord: We zullen dit bespreken met de gemeente. 

- Vraag: Vrachtwagens die de Schoolstraat niet in mogen gaat via de Molenstraat. 
Antwoord: Deze sluiproute zullen we ook aankaarten bij de gemeente. 

- Vraag: Alle auto’s op de ring is zo’n lelijk gezicht. Kan daar niets aan gebeuren? 
Antwoord: De gemeente wilde een parkeerverbod op de ring tussen de Poststraat en de 
Oude Noordstraat, maar na bezwaren van de bewoners is dit teruggedraaid. 

- Vraag: Bij de speelplekken in en rond de dolfijnstraat worden steeds honden uitgelaten. 
Kunnen er geen bordjes komen? 
Antwoord: De meeste bordjes zijn eigen initiatief en niet van de gemeente. We nemen het 
wel mee richting de gemeente. Blijf elkaar er wel op aanspreken! 

- Vraag: Kan er iets worden gedaan aan de geluidsoverlast van jongeren ’s ochtends vroeg 
op Koninginnedag? 
Antwoord: Weinig aan te doen, het zijn ieder jaar weer andere jongeren. Het kan gemeld 
worden bij de politie. Als zij er niets aan doen, laat het dan de dorpsraad weten, dan 
kunnen we kijken of wij iets kunnen doen. 

- Vraag: Kan de Stolpweg niet 60 km worden en zwaar gecontroleerd worden? 
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Antwoord: De Stolpweg is een weg van het waterschap en vastgesteld als 80 km weg. Dit 
kan niet worden aangepast. Dat was het idee van de Dorpsraad namelijk ook. 

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