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Verslag openbare dorpsvergadering van 18 september 2014. 

Locatie “punt 3” te Nieuwerkerk. 

 

Aanwezig: dhr. R.J. Dekker, mevr. L. Brouwer, dhr. J.C. Kort, dhr. J.M.C. Rens, 

mevr. A.C. Van Klinken, mevr. M.J. Viergever. 

Met kennisgeving afwezig: dhr. P.F. Vleugel. 

De vergadering is bezocht door ongeveer 35 personen . Waaronder een aantal 

gemeenteraadsleden. 

Op uitnodiging van de Dorpsraad was  wethouder dhr. C.H. van den Bos 

aanwezig  (portefeuillehouder jeugdzaken). 

   

1.Voorzitter R.J. Dekker opende  de vergadering met het hartelijk welkom 

heten van de aanwezigen,  in het bijzonder de jeugd . 

 

2. Vaststellen verslag van de vergadering van 8 januari 2014: 

Er waren  geen op –of aanmerkingen. 

 

3.Financieel  verslag 2013 : 

De financiën zijn  gecontroleerd door de heren E. Clemans en S. van der Linde. 

Alles is  in orde bevonden. De beide heren werden hiervoor hartelijk bedankt. 

De penningmeester werd decharge verleend. 

Er werd een nieuw lid kas controle gevraagd. mevrouw  J. Brouwer is bereid dit 

op zich te nemen. In de pauze is er gelegenheid de financiёle stukken te 

bekijken bij de penningmeester. 

 

4.Ingekomen en uitgaande post: 

In de pauze is er gelegenheid deze in te kijken bij de secretaris. 

       

 

5. Afscheid Marja Viergever: Marja  is ruim tweeёn half jaar lid van de  

dorpsraad geweest, als bestuurslid . Zij werd hartelijk bedankt voor het vele 
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werk , het was prettig samen werken met  haar.  Ze antwoordde  dat ze het 

leuk vond en graag gedaan heeft. Als dank kreeg Marja een bloemetje en een 

envelop met inhoud. 

 

6.Wethouder C.H.Van den Bos kreeg het woord,  hij heeft jeugd in zijn 

portefeuille: Hij sprak zijn waardering uit voor de jeugd die aanwezig was. Hij 

vond het belangrijk  om een dorp leefbaar te houden door ook de jeugd erbij te 

betrekken. Het jeugdbeleid moet herzien worden in de gemeente,  maar dat 

vraagt tijd. Het College staat positief tegen een jeugdhonk , maar B EN W willen 

voorkomen dat dit  straks leeg komt te staan, wat al op meerdere plaatsen is 

gebeurd. 

 

7. Pauze. 

 

8. Na de pauze was er gelegenheid  vragen  te stellen aan wethouder C. H. van 

den Bos: In de pauze zijn de tekeningen van het jeugdhonk al bekeken,  de 

jongeren vroegen zich  hoelang zoiets duurt voordat het gerealiseerd is. De 

wethouder wil er zich voor inzetten , en na gaan of hier een vergunning voor 

nodig is.  

Toen nam Rob van der Sleen het woord over , en bedankte Marja voor haar 

steun . De jeugd is met de staatcoach en de jongerenwerker van SMWO en de 

Dorpsraad in gesprek gekomen , en de overlast is teruggebracht tot bijna niets. 

Ook de heren Flikweert en Blok zijn het eens met de komst van een jeugdhonk. 

Er zijn tekeningen gemaakt die goed in elkaar zitten. Het jeugdhonk komt in de 

buurt van de half-pipe  met prullenbakken er bij , en er worden huisregels 

gemaakt. 

Er worden nog verschillende suggesties aan gedragen,  en  geïnformeerd werd 

wat de kosten zijn. De prijs  moet nog   worden berekend. Rob van der Sleen 

werd bedankt voor zijn uitleg. De Dorpsraad gaat samen met de jeugd  hier 

verder aan werken. 

 

 9.Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid (VITOK) : Thuis in de kern. 

De Dorpsraad heeft hier positief op gereageerd , volgende week, op 24 

september,  is in het dorpshuis met verschillende verenigingen en kerken een 
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vergadering  van 19.30 uur tot 21.30 uur.  Iedereen is van harte welkom. De 

Dorpsraad zal dan een convenant ondertekenen, samen met het SMWO. 

       

10.AED: Joop kort geeft hierover uitleg  , de Dorpsraad wil een aantal AED ‘s 

aanschaffen en een cursus hart reanimatie geven.  Er hangen wel AED´s in het 

dorp, maar er zijn er te weinig die voor iedereen  toegankelijk zijn. 

 

11.Mededelingen over het fietspad langs de Stolpweg: 

De voorzitter vertelde dat de werkzaam heden zijn begonnen , maar ook dat 

mensen een stuk van  300 meter   grond (nog) niet  willen afstaan. 

Over het gat van Nieuwerkerk is geen nieuws te melden, want de  

desbetreffende persoon was niet te bereiken.  

Hij deed een dringende oproep   aan alle aanwezigen voor nieuwe 

bestuursleden, omdat  we afscheid hebben  genomen van Marja. Mensen die 

hiervoor  interesse hebben kunnen zich melden bij de secretaris. 

 

12.Rondvraag: Er was nog een vraag over het nieuwe fitspad: zoals het nu 

gerealiseerd wordt, moeten de fietsers oversteken. 

 

13. Daarna dankte  voorzitter Dekker de wethouder  voor zijn bijdrage en alle n 

die hier vanavond aanwezig waren hartelijk bedankt voor hun komst . Niets 

meer aan de orde zijnde , sloot de voorzitter de vergadering  en nodigde 

iedereen uit tot het nuttigen van een hapje en een drankje. 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter         Secretaris 

R.J. Dekker        L.Brouwer- Reijngoudt 
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