Verslag openbare dorpsvergadering van 9 januari 2013.
Locatie “ons dorpshuis” te Nieuwerkerk.

Aanwezig; dhr. R. Dekker, J. Rens, J. C. Kort, mevr. J. Brouwer, mevr. C. van
Klinken, en mevr. M. Viergever.
Met kennisgeving afwezig: Mevr. L. Brouwer.
De vergadering is bezocht door ongeveer 55 dorpsbewoners. Verder zijn de
burgemeester en een aantal raadsleden aanwezig.
Op uitnodiging, de Politie, de gemeente en een plaatselijke ondernemer dhr. Otte
van `d Achteromme.

1 Opening en mededelingen voorzitter :
De voorzitter R. Dekker opende de vergadering met het hartelijk welkom heten van
de aanwezigen en wenst een ieder een Goed, gezond en een gelukkig 2013. Wat
zal dit jaar ons brengen! We zitten midden een crisis. Alles wordt duurder en we
worden gekort op de pensioenen. Volgens de voorzitter kunnen we nog wel een
stapje terug. De wereld verandert. Moord, overvallen, agressie tegen hulpverleners.
Een nieuw jaar geeft ook nieuwe kansen. Als dorpsraad hebben we een moeilijk jaar
achter de rug. We moesten eerst aan elkaar wennen, maar hebben nu een
enthousiast team. We begonnen met 9 personen waar er nu nog 7 van over zijn.

2 Vaststellen verslag van de vergadering van 11januari 2012:
Er zijn geen op of aanmerkingen.
3 Ingekomen of uitgaande post:
Geen post. Dhr. Sander van der Linde vraagt naar de subsidieaanvraag die hij heeft
ingediend. Antwoord: Is voor deze vergadering niet van toepassing.

4 Voorstellen nieuwe bestuursleden
De nieuwe bestuursleden worden 1 voor 1 voorgesteld te weten j c kort, Corine van
klinken, Marja Viergever en Lena brouwer. Op de vraag van de voorzitter of er
bezwaren zijn tegen benoeming wordt één bezwaar in gediend door dhr..T.
Hamoen. Dit is echter geen reden om van benoeming af te zien.
5 Inleiding Dhr. Freek Hullekes (politie) over inbraak en preventie:
Dhr. Hullekes houd een duidelijk betoog over inbraak en inbraak preventie. Ook
houdt hij de aanwezigen voor niet zomaar aan de deur te kopen. Vraag altijd om een
legitimatie en lees dit goed.

Hij geeft de volgende tips om een inbraak mogelijk te voorkomen; doe de buiten deur
altijd op slot, ook als maar even naar de buur(man) vrouw gaat. Werkt u op de boven
verdieping, doe de deur op slot. Maak foto`s van kostbaarheden. Gaat u op vakantie,
laat iemand de post verzorgen, laat d.m.v. een lichttimer de lampen branden. Hang
geen briefje op met “wij zijn op vakantie”. Laat de gordijnen open. Conclusie: het
moet lijken alsof u thuis bent.
Dhr. Hullekes doet een oproep aan de bevolking van Nieuwerkerk. U bent de ogen
en oren van de politie. Bij onraad bel 0900-8844.
Dhr. C. Flikweert vraagt hoe het zit met de pakkans van de vele woning inbraken in
Nieuwerkerk de afgelopen tijd. Antwoord. helaas zijn er nog geen aanhouding
verricht. Dhr. J kort vraagt waarom het tel. nummer van de politie een betaald
nummer is. Antwoord: Een politieke keuze.

6 Presentatie nieuwe werkwijze gemeente afd. openbare werken door Dhr. Harry
Davidse:
Omdat dhr. Davidse afwezig is wordt dit verzorgd door dhr. Coert Stasse.
D.m.v. een PowerPoint presentatie geeft hij tekst en uitleg van de nieuwe werkwijze
van de buiten dienst van de gemeente. Voor ons dorp is dhr. Peter Bodbijl de
uitvoerder. Bel altijd het service nummer van de gemeente als u wat te melden heeft.
0111-452111.
Dhr. Vleugel vraagt naar het strooibeleid bij gladheid. Volgens meneer is het
bedroevend vooral in de buurt van het “Steenzwaenshof”. Antwoord: Bel de
servicelijn. Het is een politieke beslissing (lees bezuiniging). Ook wordt er aandacht
gevraagd uit de zaal voor het de hoge grondwaterstand in de omgeving van de
Meeuwenlaan. Vraagsteller geeft aan, al in contact te zijn met de gemeente en
waterschap. Antwoord: Bel de servicelijn.
7 Crossbaan:
De voorzitter memoreert dat een aantal jaren gelden vanuit de bevolking het idee is
geboren voor het aanleggen van een (fiets) crossbaan. Vanuit de dorpsraad willen
we dit weer oppakken. De aanwezige jeugd kan in de pauze even naar bestuurstafel
kom en voor verdere uitleg en het leggen van contacten met de dames van Klinken
en Viergever.
8 Pauze:
9 Presentatie van hang en sluitwerk door `d Achteromme:
Dhr. B Otte geeft d.m.v. een PowerPoint presentatie uitleg over de vele soorten en
mogelijk heden van anti inbraak beslag. Ook vertoont hij een filmpje over de
werkwijze van de inbrekers. Na het officiële gedeelte is er de mogelijkheid om het
een en ander te bezichtigen en advies te vragen.

10 Naam informatie boekje Nieuwerkerk en toelichting:
Mevr. J. Brouwer en Mevr. R. Deurloo geven uitleg over de plannen die zij hebben
om te komen tot een informatie boekje voor ons dorp. Ze kunnen dit niet alleen dus
vragen om hulp. Verder is er een prijsvraag uitgeschreven om een toepasselijke
naam te verzinnen. Inleveren tot 31-01-2013. Prijs 1 heerlijke taart.
11 Plaatsing bank bij vijver en gedenkbomenbos:
Dhr. J Rens geeft uitleg over het realiseren van een gedenkbomenbos bij de vijver te
Nieuwerkerk. Het plan is om de inwoners van Nieuwerkerk de mogelijkheid te bieden
een boom te plaatsen als herinnering. De voorwaarden staan op de site van de
dorpsraad. Als eerste zal er een boom geplant worden door de dorpsraad ter
herinnering aan de Ramp van 1953, dit jaar 60 jaar geleden. Verder geeft hij uitleg
over het (terug) plaatsen van bank bij de vijver. Meer informatie op de site
www.dorpsraadnieuwerkerk.nl.

12 Rondvraag:
Dhr. S. v d Linde vraagt naar de financiële stukken van de dorpsraad.
Deze zijn we vergeten. Dhr. A van den Hoek (lid kascommissie) geeft aan dat na
controle, alles in orde is bevonden. Omdat er nog een vacature is voor het volgende
jaar, wordt Dhr. S v d Linde gevraagd zitting te nemen in de kascommissie. Hij stemt
hier mee in.
Dhr. H de Bilde wenst de dorpsraad veel succes toe.
Dhr. T Hamoen geeft de nodige kritiek op de dorpsraad. Hij vindt het nodig om als
gewezen aspirant-lid van dorpsraad kritiek te geven over het disfunctioneren van de
dorpsraad. Hij vraagt zich af “hoe zichtbaar is de dorpsraad” Er was mij een afscheid
toegezegd? Niets van gehoord?. Ik was uitgenodigd op een vergadering, om invulling
te geven aan de herdenking van 1 feb. 2013 met de gezamenlijke kerken. Ik was
helaas verhinderd. De uitnodiging was ook veel te laat. Niets meer van gehoord?
Waarom was de Dialoogtafel alleen in “Steenzwaenshof” en niet in het
“Dorpshuis” ? De voorzitter antwoord hierop dat er meerdere tafels in Nieuwerkerk
gehouden zijn. De dorpsraad had hier geen bemoeienis mee. De voorzitter bedankt
voor de gesproken woorden.
Dhr. A. van den Hoek reageert met de woorden “er is een site en er zijn
formulieren”. Niet moeilijk doen, Het komt wel goed.
Mevr. A. Boot volgende keer beter, en denk erom het is allemaal vrijwilligers werk.
Zij wenst de dorpsraad succes met het infoboekje.
13 Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, en nodigt een ieder
uit tot het nuttigen van een hapje en een drankje. (nieuwjaarsreceptie)

Opgemaakt door j c kort te Nieuwerkerk. D.D. 11-01-2013

Opsteller J. C. Kort.

Voorzitter dorpsraad.

