
Betreft : verslag openbare vergadering van de dorpsraad 
 
Datum  : woensdag 11 januari  2012 
 
Aanwezig : ± 55 personen 
 
  : Richard Dekker Romy Zuidema 
   Marco Slootmaker, Janet Brouwer en Jac Rens. 
Afwezig :         Silvia Siereveld 
 
 
 

1. opening en mededelingen door de voorzitter: 
 

De waarnemende voorzitter, Richard Dekker, heet ons allen hartelijk welkom onder de 
aanwezige enkele raadsleden en kernbestuurder Burgemeester Rabelink 
De voorzitter haalt aan dat een ieder zal moeten inleveren aan inkomen. 

      2.   Mededelingen 
Zal Dorpsraad Nieuwerkerk in 2012 blijven bestaan. Geruime tijd is er al vacatures 
naar aanleiding van een artikel in de krant hebben zich 6 personen gemeld, hij denkt 
dat het wel weer goed zal komen. 
Hondenpoep op het gras is vies vooral als er kinderen in spelen, naar aanleiding van 
een e-mail van de kerkring worden hondenbezitters op geroepen om hun hond elders 
uit te laten of de hondenpoep op te ruimen. 
De dorpsraad is ook weer bezig met de herdenking van de watersnoodramp op 1 
februari, waar ook de scholen aan deel zullen nemen, de herdenking is om 14.00 uur 
op de begraafplaats aan de Burg. van Veenlaan. 
Naar aanleiding van een artikel in de Regiokrant hebben er enkele mensen die zich 
aangesproken voelen, de voorzitter verklaart dat het niet de bedoeling is geweest om 
ook maar één iemand te kwetsen maar dat men de journalist het artikel zo schrijft en 
wil hierover verder ook niet in discussie gaan. 

 
3. vaststelling verslag van de openbare vergadering d.d. 25 mei 2011:  

 
Het verslag lag op de tafels, er waren geen op- of aanmerkingen. Het verslag 
is hierbij vastgesteld. En bedankt hierbij de secretaris. 

 
4. ingekomen en uitgaande post: 

 
De lijst hiervan lag in de pauze ter inzage. 
Verder geen opmerkingen hierover 

 
5. Financieel verslag:  

 
Is ter inzage bij de penningmeester. 
Kascontrole Rob Loos deze blijft nog een jaar aan, Johan Schiettekatte hiervoor geeft 
Anton van de Hoek zich op. 
 

6. burgerinitiatief 
 



Er is in 2010 een burgerinitiatief ingediend door Jan van de Berge en Arnold 
Schiettekatte voor de aanleg van een los fietspad langs de Stolpweg naar aanleiding 
van een ongeluk. In overleg met het waterschap Scheldestromen, komt deze tot het 
besluit dat deze pas in 2016 aangelegd kan worden. 
Na overleg door de wethouder achter de schermen met het waterschap kan deze in 
2013 aangelegd worden, de gemeente Schouwen-Duiveland moet dan wel € 180000,- 
hierin bijdragen. 
In de commissievergadering van afgelopen maandag 9 januari is men hier in principe 
mee akkoord gegaan de gemeenteraad moet hier nog wel hun goed keuring aan geven. 
Het fietspad wordt aan oostkant van de Stolpweg aangelegd men hoopt hierbij wel dat 
de grondeigenaren hier ook aan mee zullen werken. 
Arnold wordt bedankt voor zijn uitleg hierover.  

 
7. bestuursmutaties: 

 
Marco Slootmaker wordt bedankt voor zijn inzet van 2 bestuursperiodes en krijgt een 
bloemetje met VVV bon, ook Romy Zuidema wordt bedankt zij heeft één periode in 
de dorpraad gezeten zij krijgt ook een bloemetje en een VVV bon men wenst hen 
verder succes in hun verder leven. 

 
8. Standbeeld(je) in Nieuwerkerk 

 
Stichting Renesse wil in elk dorp een standbeeld zetten van een markante inwoner van 
het dorp. De vraag is wie en waar. 
Waar op de kerkring  
Wie de namen van Maximiliaan Braam en dokter Vleugel –Schutte worden genoemd. 
Richard zal met Huib Uil kontact opnemen of er nog meer personen hiervoor in 
aanmerking komen. Dan zal er een commissie hierover beslissen. 
Men vraagt of men hiervoor een beeldend kunstenaar van Schouwen-Duiveland kan 
nemen, men noemt hierbij beeldend kunstenaar van Citters genoemd. 

 
9. pauze: 
 

 
10. optreden Endrik en Jannekee 

 
D voorzitter dankt Endrik en Jannekee voor hun optreden. 

 
11. rondvraag: 

 
Dhr. Dobbelaar klaagt dat de oranje containers nu bij een ander voor de deur staan en 
ook nog op een voetpad, en vraagt daarom of deze verplaatst kunnen worden naar de 
Aldi. Het is de bedoeling dat deze ondergronds komen. 
Dhr. Schipper klaagt over vrachtverkeer  op het dorp Joop Kort praat met hem en 
handelt dit verder af. 
Dhr. Hamoen dat in de zomer er door motoren de rijksweg aks racebaan gebruikt 
wordt en met goed fatsoen niet buiten kan zitten, dit is een weg van Rijkswaterstaat dit 
is werk voor de politie. 
Mevr. Boot roept de mensen op hun honden ergens anders uit te laten en bordjes te 
plaatsen, dit is werk voor de gemeente. 



12. sluiting: 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur met de mededeling dat men a.s. 
woensdag met de nieuwe dorpsraadleden om de tafel gaat zitten. 
Hij ziet toekomst goed te gemoed. 
En wenst een ieder een wel thuis en tot de volgende keer. 
Men kan nog een hapje en een drankje gebruiken. 
 
 
Waarnemend voorzitter Richard Dekker 
 
 
 
 


