Verslag openbare dorpsvergadering van 15-09-2015
Locatie: “Punt 3” te Nieuwerkerk
Aanwezig de bestuursleden: dhr. R.J. Dekker, mevr. L. Brouwer, dhr. J. Kort,
dhr. J.M.C. Rens, dhr. P.F. Vleugel
Met kennisgeving afwezig bestuurslid: mevr. A.C. van Klinken
De vergadering is bezocht door ongeveer 35 personen. Waaronder een aantal
gemeenteraadsleden, Mels Hoogendoorn (SMWO) en een verslaggever van de PZC.
Met kennisgeving afwezig: dhr. G. Rabelink (burgemeester), Corina v.d. Vliet, raadslid PvdA,
raadslid CDA.
Op uitnodiging van de dorpsraad is dhr. André Flikweert aanwezig.
Hij zal vertellen over stambomen van Nieuwerkerkse families.
1.Opening:
Voorzitter R.J. Dekker opent de vergadering met het hartelijk welkom heten van de
aanwezigen. Fijn dat u allen aan onze uitnodiging gehoor hebt gegeven, dit betekent dat u
met de dorpsraad meeleeft.
Thuis in de kern:
De meeste dorpsraden op ons eiland hebben samen met SMWO een convenant
ondertekend. In 2015 en 2016 is het jaar van Thuis in de Kern. Voorbeelden zijn Zonnemaire
en Dreischor. Bij beide kernen hebben ze een hulpkring opgezet. Ook Nieuwerkerk zou zoiets
op willen pakken. Te zijner tijd zult u er meer van horen.
Maatschappelijke voorzieningen op Schouwen-Duiveland:
In de samenleving zal in de toekomst veel veranderen. Hoe levensvatbaar zijn de kleine
kernen op ons eiland? Wat is nodig om een prettig woon- en leefklimaat te houden in deze
kernen? De gemeente kijkt naar draagvlak om te komen tot drie grotere kernen. Welke
voorzieningen zijn daar nodig en waar moeten ze komen? Hoe zit het met bereikbaarheid?
Wie moet er wat doen? Wat is er nodig?
In de toekomst moeten wij ervan uit gaan dat er niet meer in elke kern een school zal zijn.
We zullen meer op de dorpshuizen of andere ontmoetingsruimten zijn aangewezen.
Er zijn vier vraagstukken:
1. Zorg en Welzijn.
2. Sport en bewegen.
3. Voorzieningen voor de kinderen.
4. Leefbaarheid, ontmoeting en cultuur.
De dorpsraad houdt u op de hoogte.
Ondernemingsstrategie Zeeuwland 2016-2020:
Mensen maken de buurt. Zeeuwland en de dorpsraad hebben gekeken wat als leefbaar
wordt ervaren door inwoners. Op het ogenblik is 60% van de huishoudens ouder dan 50 jaar.
Men denkt dat dit in 2040 75% zal zijn. Samen met de gemeente, zorgverleners en allerlei

andere partijen zal het een uitdaging zijn om te komen tot een aantrekkelijke woon- en
dienstverlening. Een omgeving wordt als leefbaar ervaren door inwoners als deze voldoet
aan hun wensen. Over het algemeen zijn de inwoners van S-D tevreden over hun kern als
woonplaats. Leefbaarheid wordt vaak gekoppeld aan voorzieningen in de kern.
Ambities zijn:
-Betaalbaar duurzaam wonen.
-Efficiënte en toegewijde dienstverlening.
Ouderengym:
Deze wordt wekelijks gegeven in de recreatiezaal van Steenzwaenshof. Onder deskundige
leiding worden deze gymlessen gegeven. De Dorpsraad nodigt ouderen die niet in
Steenzwaenshof wonen uit om ook mee te doen. De gym wordt elke vrijdagmorgen van
11.00 tot 12.00 uur gegeven. Heeft u interesse kom dan vrijblijvend eens kijken of deze gym
ook wat voor u zou zijn.
2. Vaststellen verslag van de openbare vergadering d.d. 06-01-2015:
Er is een opmerking uit de zaal dat de dorpsraad onzichtbaar blijft, er zijn geen huis-aanhuisfolders over tafelen in de buurt rondgedeeld. De voorzitter weerlegt dat er geen
publiciteit aan gegeven wordt, want de informatie staat wel in de krant en op het internet.
Na deze opmerking wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de secretaris.
3. Ingekomen of uitgaande post:
Er is geen post voor deze avond.
4. Jaarverslag en financieel overzicht:
Deze liggen ter inzage op de bestuurstafel.
De kascontrole is gedaan door Janet van As en Erwin Clemans en in orde bevonden.
Verzocht wordt de penningmeester te dechargeren.
5. Hartveilig wonen:
Joop Kort geeft hierover uitleg. Hartveilig wonen in Schouwen-Duiveland is een speerpunt.
De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. Er zijn op ons dorp verschillende
AED’s, maar ze zijn niet allemaal openbaar. Bij bakkerij Ten Hove en in de Steenzwaenshof
zijn ze altijd te bereiken. Een landelijke stichting wil Hartveilig wonen in Schouwen-Duiveland
op poten zetten. Het is de bedoeling dat u zich aanmeldt voor reanimatie bij
bovengenoemde stichting, dan wordt u ge-sms’t of door een appje gewaarschuwd. U krijgt
bericht waar een AED hangt, zodat u snel hulp kunt verlenen. Er ligt een informatiefoldertje
op tafel.
6. Jeugdhonk:
Daar is de dorpsraad al geruime tijd mee bezig. Er zijn tekeningen gemaakt, waar door de
gemeente positief op is gereageerd. Nu zou de dorpsraad een bouwvergunning kunnen
aanvragen. Helaas laten de jongeren het afweten, de dorpsraad hoort helemaal niets meer
van hen. Dat is erg jammer, maar wij hebben geduld.
7. Pauze:
In de pauze is er gelegenheid het jaarverslag en de financiële stukken in te zien.

8. André Flikweert wordt hartelijk welkom geheten door voorzitter Dekker. De dorpsraad is
blij dat hij deze avond wat wil vertellen over stambomen van Nieuwerkerkse families, een
reis door de tijd van Nieuwerkerkse familienamen. André is geboren in Goes, maar
opgegroeid aan de Sluisweg te Nieuwerkerk. Achternamen werden door Napoleon verplicht,
maar veel mensen hadden al vele jaren eerder een achternaam.
Patroniemen: bijvoorbeeld van der Sluis, hij woonde op Prommelsluis.
Oude familienamen: zoals van Agthoven, Bibbe, Dijkema, van Farowé, Klinkerland en nog
vele anderen. Deze zijn op Nieuwerkerk niet meer te vinden.
Namen uit Frankrijk of Vlaanderen: Gravelijn, Fernaaijs, Gakeer, Jumelet (deze familie komt
uit Frankrijk, is gevlucht zonder geld of goed).
Namen uit Duitsland: Dijkman, Flikweert, Folmer.
Ook uit Tholen zijn vele namen naar Nieuwerkerk gekomen zoals Braam, Dorst, van Driel,
Eerland, van Klinken e.d.
De naam Brouwer is al van voor 1700 (bierbrouwerij).
Van de Stolpe: deze heeft 4 avondmaalbekers geschonken aan de hervormde kerk.
9. Vragenstellen:
Er worden nog wat vragen aan André gesteld, die door hem uitgebreid worden beantwoord.
Zo heeft André heel wat te vertellen over oude familienamen. Op de tafel liggen nog boeken
met genealogieën uit Nieuwerkerk die ingekeken kunnen worden.
André wordt hartelijk bedankt voor zijn uitleg. Ieder heeft ervan genoten. Hij krijgt als dank
een mand met Zeeuwse producten.
10. Rondvraag:
Er is niets voor de rondvraag.
De voorzitter noemt dat we nog twee vacatures hebben. Weet iemand namen? Geef het aan
ons door.
11. Sluiting:
Voorzitter Dekker bedankt alle aanwezigen voor hun komst. Niets meer aan de orde zijn,
sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit tot het nuttigen van een hapje en
drankje.
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