
Betreft             

Datum  

 

 : verslag openbare vergadering Dorpsraad Nieuwerkerk  

 : 25 mei 2011  
 
 Aanwezig   : 25 personen  

 : Jan van den Berge (voorz.), Riehard Dekker (seer.), Romy 
Zuidema (penningm.), Arnold Schiettekatte, Marco Sloot-
maker, Janet Brouwer, Jac Rens.  

Met kennisg.afw.    : Silvia Siereveld.  

 1.  Opening en mededelingen door de voorzitter:  

De voorzitter, dhr. van de Berge, heet ons allen hartelijk welkom. 
Speciaal welkom voor de politie en afgevaardigden van enkele 
politieke partijen en het Welzijnshuis.  
Hij memoreert dat het wel een bijzondere vergadering is omdat er twee 
bestuursleden aftredend zijn en er nog geen vervanger daarvoor zijn. Ook 
haalt hij aan dat John Prins (oud voorzitter) is overleden en verzoekt de 
aanwezigen om één minuut stilte om een ieder op zijn eigen wijze John te 
herdenken.  

 2.  Vaststellen verslag openbare vergadering: d.d. 25 mei 2011:  

Het verslag ligt op elke tafel, u heeft het kunnen lezen en heeft u op c.q. 
aanmerkingen. Geen van de aanwezigen heeft op of aanmerkingen. Met 
dank aan de secretaris wordt het verslag vastgelegd.  

 3.  Ingekomen en uitgaande post:  

Er is een lijst met in en uitgaande post. Als er onder de aanwezigen zijn 
die hier meer van willen weten kunnen zij in de pauze melden bij de 
secretaris. (er is geen gebruik van gemaakt.)  

 4.  Openbare werken en groenvoorziening: (dhr. H.Davidse)  

Dhr. Davidse is met kennisgeving afwezig. De aanwezigen kunnen 
vragen stellen de deze zullen doorgegeven worden.  



Dhr. Huisman, Stoofheule 17 heeft een vraag beplanting bij de volkstuinen. Hier staan 7 á 8 
bomen die heel veel zon tegenhouden. Zou hier wat aangedaan kunnen worden? De 
onderbeplanting kan gewoon blijven staan.  

Bij het sterrenbos staat een zitbank, deze doet eigenlijk geen dienst meer maar wordt gebruikt 
door jongeren.(hangplek)  

5.  Informatie van de politie: (dhr. Hullekes)  

Hij heeft op de PC geen bijzonderheden gevonden over Nieuwerkerk, dus eigenlijk ook niets te 
melden.  
Zijn er nog vragen.  

Dhr. v.d. Hoek vraagt of er wel snelheidscontrole gedaan wordt. Er wordt vaak veel te snel 
gereden.  

A. er wordt gemeten en bij een bepaald percentage wordt overgegaan om daadwerkelijke 
snelheidscontrole te houden.  
in het Slingerbos rijden vaak bromfietsers rond, wordt daar opgelet?  

A. Er zijn de laatste tijd bromfietsers bekeurt.  

 6.  Bestuursmutaties:  

Onze voorzitter neemt met enkele woorden afscheidt van Arnold Schiettekatte. Arnold was 
voor de dorpsraad een gedreven persoon. Had een goede structuur in het geschrevenen enz. 
enz ....  
Nu is Arnold druk met Nieuwerkerk Bruist.  
Arnold heel veel dank namens het bestuur en bewoners.  
Hierna wordt een prachtige bos bloemen door Romy overhandigd. Arnold bedankt het bestuur 
voor de prettige samenwerking en met de vele contacten van de bewoners.  

Hierna volgt het afscheid van de voorzitter. Daarom geeft Jan het 
woord aan Richard.  
Jan, jij hebt de dorpsraad die en een halfjaar mogen voorzitter. Ik heb gemerkt dat jij een mede 
motor was van de dorpsraad. Als er een agendapunt was wist jij altijd wel wat te zeggen. Het 
voordeel was natuurlijk dat jij jaren in de politiek heeft gezeten en daar door de weg wist. Door 
huwelijk ben je uit Nieuwerkerk vertrokken, dus kon je een 2e  bestuursperiode niet afmaken, dat 
is jammer.  
Ook jou zullen wij missen. We wensen jou het allerbeste toe, Ook Jan krijgt een bos 
bloemen uitgereikt door Romy  
Ook Jan spreekt nog een dankwoord uit aan het bestuur en aan de bewoners van Nieuwerkerk 



7.  Burgerinitiatief Stolpweg buiten de bebouwde kom:  

Arnold kan hier nog enkele dingen over zeggen.  
Allereerst iet over het kruispunt Stolpweg/Loensweg/Weststraat.  
De kogel is door de kerk. De 24 e mei kregen wij het bericht dat het verhoogd kruisingsvlak 
akkoord is. Binnen niet al te lange tijd met de werkzaamheden begonnen worden.  
Het fietspad langs de Stolpweg heeft onze aandacht. Er zijn goede contacten met Waterschap 
Scheldestromen.  
De aanleg staat de aanleg op een meerjarenplanning. Echter door  
co financiering van de gemeente Schouwen-Duiveland zou de aanleg in 2015/2016 haalbaar zijn. 
Vlij houden de vinger aan de pols.  

 8.  Project Nieuwerkerk kijkt vooruit;  

Dhr. Dekker geeft een korte terugblik.  
In januari 2009 start Nieuwerkerk kijkt vooruit tijden de openbare vergadering van de dorpsraad. 
Er worden teams gevormd en deze gaan aan de slag met de ontwikkeling van de plannen.  
In maart 2009 is er een informatieavond voor de bewoners met medewerking van diverse 
instanties.  

           Op 4 juli 2009 is er groot evenement van Nieuwerkerk kijkt vooruit hier in Ons                                                                                                                   
Dorpshuis, er komen ruim 200 bewoners op af. 

De bewoners kunnen doormiddel van gruttenpikkers stemmen voor de beste tentoongestelde 
plannen.  

 ;......  ..i-  

In oktober 2009 worden de gepresenteerde plannen gebundeld en in  
januari 2010 wordt dit overhandigd aan de dorpsraad en andere instanties. De top 10 van de 
presentatie is als volgt:  

. parkplan,2. fiets crosbaan, 3. zorgwoningen, 4. activiteiten voor de jeugd in het 
dorpshuis, 5. verbeteren en toegankelijkheid en parkeermogelijkheden, 6. speeltuin 
opknappen, 7. starters woningen, 8. groen en vooral een schoon dorp, 9. behoud en 
uitbreiding horeca en toerisme 

Er zijn plannen die snel gerealiseerd zouden kunnen worden, zoals geschenkbomenbos vanaf 
voorjaar 2010. Echter de belangstelling laat te wensen over. Overige plannen vergen meer tijd en 
zouden dus op langere termijn gerealiseerd kunnen worden.  
Echter is er de laatste tijd niet veel gebeurt. Het lijkt wel dat alles onder inde la ligt. 
Dat is zonde, vooral vor het vele werk wat is gedaan. Wij proberen het één en ander weer boven 
tafel te krijgen. 
Wij hopen dat de personen die mee gedaan hebben spontaan hun medewerking zullen verlenen. 
Wij  zullen u op de hoogte houden.'  
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Dat er niets of weinig is gebeurt ligt ook aan de bestuursperikelen. Daarom nog maal een 
klemmend beroep op u allen zoek met ons mee voor nieuwe bestuursleden. Het zou te 
betreuren zijn als de dorpsraad ophouden te bestaan, dit mag niet gebeuren.  
Bewoners van Nieuwerkerk neem uw verantwoording  

9.  Jeugd en alcohol "Laat ze niet verzuipen":  

De campagne Laat ze niet verzuipen is met name gericht op jongeren van 10 tot en met 23 
jaar en hun ouders.  
Wat werd ons voorgeschoteld:  

            - feiten over alcohol;  
            - wat is alcohol;  
            - de werking en effecten van alcohol;  
            - gezondheid en normen voor alcohol  
            - afhankelijkheid;  

- hulp bij stoppen;  
Het was een boeiend betoog en volgens de projectleider kon hij nog wel een paar uurtjes 
hier over doorgaan.  
Ook geven zij een presentatie over drugs. Misschien wat voor een volgende keer.  

10. Rondvraag:  

Er waren geen vragen.  

11. Sluiting:  

Dhr. Dekker sluit de vergadering, bedankt beide heren voor de presentatie, de 
aanwezigen voor hun inbreng, aandacht en aanwezigheid.  
Bij de bar kan iedereen nog een consumptie afhalen en natuurlijk nog even napraten.  
Allen straks wel thuis.  

 

Marco Slootmaker, waarn.voorz.  
 

Richard Dekker, secretaris  
 


