
Verslag openbare dorpsraadvergadering en Nieuwjaarsreceptie d.d. 07-01-2016. 

 

Locatie: “Punt-3” te Nieuwerkerk. 

 

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

mevr. C. van Klinken. 

Met kennisgeving afwezig bestuurslid: dhr. P. Vleugel. 

 

De vergadering is bezocht door 65 personen, waaronder Riet Meerkerk en Saskia Folmer van 

de inwonerskrant, en een paar raadsleden. 

Met kennisgeving afwezig: dhr. W. Dorst (CU).   

 

Op uitnodiging van de dorpsraad zijn de heren W. Wandel en H. van der Velde aanwezig. Zij 

zullen vertellen wat de plannen zijn met “het gat van Nieuwerkerk”. 

 

1. Opening: 

Voorzitter dhr. R.J. Dekker opent de vergadering met het hartelijk welkom heten van de 

aanwezigen. Hij wenst allen het beste voor 2016. Een Nieuwjaar, wij weten niet wat het ons 

brengen zal. Oorlogen, rampen en heel veel vluchtelingen, waar ons land ook mee te maken 

heeft. Aanslagen in Parijs, een week lang was Brussel afgesloten. Ook in ons land moeten we 

alert zijn. Ook Schouwen-Duiveland krijgt er mee te maken. In 2016 moet onze gemeente 

negentig vluchtelingen met status herbergen. Ca. twintig woningen moeten beschikbaar zijn. 

Deze mensen krijgen een uitkering en zij moeten aan werk worden geholpen. Wij willen u 

niet bang maken, maar de feiten liegen er niet om. 

 

Wij hopen met elkaar een heel goed jaar tegemoet te gaan. Aan het bestuur van de Dorpsraad 

zal het niet liggen, maar laten wij ons allen er voor inzetten dat het in Nieuwerkerk prettig 

wonen is.  

    

2. Vaststellen verslag openbare vergadering d.d.15-09-2015:  

Er zijn geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, 

ondertekend. 

 

3. Ingekomen en uitgaande post: 

Er is geen ingekomen en uitgaande post. 

 

4. Jeugdhonk: 

Het plan een jeugdhonk te bouwen is nog steeds aanwezig. 

De Dorpsraad heeft aan de gemeente uitstel gevraagd. 

Er was behoefte aan een jeugdhonk, maar de jongeren zijn niet meer bij de half-pipe. 

Zij zouden mee helpen opbouwen, anders kan de dorpsraad dit niet betalen. 



Een bezoeker geeft aan dat er nu jeugd bij de Jumbo staat, de Dorpsraad zal hier gaan kijken. 

 

AED-apparaten: 

Mocht het jeugdhonk niet doorgaan, dan wil de Dorpsraad meer AED-apparaten openbaar 

ophangen in het dorp.  

Er hangen er twee openbaar, bij bakker ten Hove en in Steenzwaenshof en die zijn nog nooit 

gestolen. 

 

Informatieblad: 

Er wordt een informatieblad gemaakt voor nieuwe bewoners in ons dorp. Het blad is nog niet 

klaar, wij kunnen dit daarom nog niet laten zien. 

 

5. Pauze: 

In de pauze is er gelegenheid de inkomende en uitgaande post van de dorpsraad van het 

afgelopen jaar in te kijken. 

 

6. De heren W.Wandel en H. van der Velde worden hartelijk welkom geheten door voorzitter 

dhr. R.J. Dekker. 

Dhr. W. Wandel zal ons wat vertellen over het gat van Nieuwerkerk. 14 november 1966 was 

er een bouwvergunning voor een Motel, het is er nooit gekomen. Er zijn in de loop der jaren 

verschillende plannen gemaakt, maar we zijn nu uitgekomen op twee supermarkten Jumbo en 

Aldi. Zeventien december is het bestemmingsplan in de gemeenteraad vastgesteld, het moet 

nog worden goedgekeurd; bovendien moet er nog een omgevingsvergunning worden 

aangevraagd. We hopen dat het door kan gaan. Er kan tot begin februari bezwaar gemaakt 

worden. Het is een veelomvattend plan: er komen moderne gebouwen, met drie kleine 

detailhandeltjes. 

Waar nu de Aldi staat wordt een gedeelte gesloopt; er komt een loods met 6 werkkavels en de 

mogelijkheid om er een woning bij te bouwen. Woning de Duif met de aangebouwde loodsen 

blijven staan. 

 

7. Gelegenheid tot vragen stellen aan de heren W.Wandel en H. van der Velde: 

Vraag: blijft het allemaal detailhandel? 

Antw.: nee, wat nu de Aldi is verdwijnt. Locatie Prins blijft bestaan, de oude Jumbo wordt 

tuincentrum. 

Richting Merellaan komt geen doorgang. 

Er is over de verkeerssituatie nagedacht, op afstand van de kruising komt er een in- en uitrit. 

De heren W. Wandel en H. van der Velde worden hartelijk bedankt voor hun uitleg. Zij 

krijgen als dank een bon aangereikt. 

 

8. Rondvraag: 

Wat in de uitnodiging staat over de AED is wel misleidend. Zo simpel als het er staat is het 

niet, men moet er wel mee om kunnen gaan. Bovendien weet je als leek niet waar er een AED 

hangt. 



De Gruttenpraet is er ook al, als de Dorpsraad een informatieblad voor nieuwe bewoners wil 

maken is overleg met de redactie van De Gruttenpraet wel belangrijk, anders is alle informatie 

dubbel. 

 

9. Sluiting: 

Voorzitter R.J. Dekker bedankt alle aanwezigen voor hun komst. Niets meer aan de orde 

zijnde sluit de Voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor het nuttigen van een 

hapje en drankje. 

 

 

 

 

Voorzitter        Secretaris 

R.J. Dekker         L. Brouwer-Reijngoudt 


