Verslag openbare dorpsvergadering van 6 januari 2015.

Locatie “punt 3” te Nieuwerkerk.
Aanwezig de bestuursleden: dhr. R.J. Dekker, mevr. L. Brouwer, dhr. J.C. Kort, P.F. Vleugel,
J.M.C. Rens, mevr. A.C van Klinken.
De vergadering is bezocht door ongeveer 40 personen. Waaronder een aantal
gemeenteraadsleden en een verslaggever van de PZC.
Op uitnodiging van de Dorpsraad was dhr. P.J. Jansonius aanwezig.
( biologische fruitkweker)
1.Voorzitter R.J. Dekker opent de vergadering met het hartelijke welkom heten van de
aanwezigen. Hij zegt dat regeren is vooruit zien is , maar dat we toch even terugkijken naar
wat de Dorpsraad het afgelopen jaar heeft gedaan of in gang heeft gezet.
De ouderengym loopt goed , er is behoefte aan. Iedereen is welkom van 11.00 tot 12.00
uur in de zaal van “Steenzwaenshof”.
Tafelen-in-de-buurt is altijd vol, er is zelfs een wachtlijst.
De Dorpsraad heeft het convenant met de gemeente Schouwen-Duiveland ondertekend. Op de
eerste bestuursvergadering gaan we hiermee verder aan de slag.
Er zijn doeltjes geplaatst voor de jeugd bij de Plataanstraat.
Het fietspad aan de Stolpweg is mede door leden van de Dorpsraad en een burgerinitiatief tot
stand gekomen. Het is op 300 meter na gerealiseerd , voor dat stuk moet nog worden
overgestoken.
Er zijn plannen van de Stichting Renesse voor een beeldje in ons dorp. Indien de inwoners
van Nieuwerkerk hier een idee voor hebben, worden ze verzocht het de Dorpsraad te laten
weten.
2015: Er zijn vergevorderde plannen voor een jeugdhonk , er is een aanvraag bij de gemeente
ingediend. In het voorjaar hopen we een opfriscursus rijvaardigheid voor 55 + voor de
inwoners van Nieuwerkerk te realiseren. Het gat van Nieuwerkerk blijft het gat, om daar twee
supermarkten te bouwen vindt namelijk niet iedereen een goed idee.
De voorzitter wijst erop, dat er nog enkele vacatures zijn in de Dorpsraad, ondermeer vanuit
de middenstand is er geen vertegenwoordiger.
2.Het verslag van de openbare vergadering van 18 september 2014 kan zonder op - of
aanmerkingen vastgesteld worden.
3. In de pauze is er gelegenheid ingekomen en uitgegane post
in te kijken bij de secretaris.
4.Rampherdenking:
Deze wordt gehouden op zaterdag 31 januari 2015 , we vertrekken vanaf “ Punt-3 ”.
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5. Met de realisatie van het jeugdhonk zijn we bezig , samen met de jeugd.
Over het jeugdhonk zijn vragen: Wie er verantwoordelijk voor wordt en wie het in de gaten
gaan houden. Veel mensen vinden namelijk dat er wel toezicht op moet worden gehouden .
De Dorpsraad zal met desbetreffende instanties overleg plegen, hoe dat op te lossen.
De omwonenden willen er graag bij betrokken worden, als er huisregels worden opgesteld.
6.Rondvraag : Bij een gedenkboom vooraan bij de vijver is het plaatje vernield. Het boompje
staat er nog; dit is heel verdrietig voor de familie .De Dorpsraad kan weinig doen om
dergelijke vernielingen tegen te gaan.
7. Pieter Jans Jansonius wordt hartelijk welkom geheten door voorzitter Dekker . De
Dorpsraad is blij dat hij deze avond wat wil vertellen over zijn biologische fruitteelt bedrijf “
De Muyenhof ”.
In 2007 is de boomgaard overgenomen van de familie Van den Berg. De boomgaard is deze
langzaam aan omgezet naar biologische fruitbomen: appels en peren. Het is een intensief
bedrijf. Er worden excursies voor scholen gegeven , in september is het oogstfeest, dan
komen de mensen die een boom hebben geadopteerd hun eigen boom leeg plukken. Er is
gelegenheid door de boomgaard te wandelen via het wandelpad. Er wordt ook appelsap
gemaakt . Er wordt veel gespoten met natuurlijke middelen op een specifiek moment .
Het bedrijf is lid van de Coöperatie Nautulis. Zo is het mogelijk om op de bio-beurs te staan.
Nadat de Jansonius nog enkele vragen heeft beantwoord , wordt hij door de voorzitter
hartelijk bedankt voor zijn inbreng van deze avond , en hij krijgt als dank een bloemetje
mee.
8.Daarna bedankt voorzitter Dekker alle aanwezigen waren voor hun komst. Niets meer aan
de orde zijnde , sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit tot het nuttigen van
een nieuwjaars drankje en hapje.

Voorzitter
R.J. Dekker

Secretaris
L.Brouwer - Reijngoudt
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