
Verslag openbare dorpsraadvergadering d.d.15-09-2016. 

 

Locatie: “Punt-3” te Nieuwerkerk. 

 

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

dhr. J.C.M. Rens, dhr. H.M. van der Graaf, C.C. Timmerman, mevr A.C. van Klinken. 

Met kennisgeving afwezig: dhr P.F. Vleugel. 

  

De vergadering is bezocht door 26 personen, waaronder Esme Soesman PZC, en  

3 raadsleden. 

Met kennisgeving afwezig: Burgemeester G. Rabelink en dhr F. Dieleman. 

 

Op uitnodiging van de Dorpsraad zijn mevr. A. Rijlaarsdam en dhr. H. Vielvoije aanwezig. 

Zij zullen laten zien en vertellen over “ Buurtbemiddeling”. 

 

1.Opening: 

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

aanwezigen.  

 

2. Vaststellen verslag  openbare vergadering d.d. 07-01-2016: 

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

ondertekend. 

 

3. Jaarverslag en financieel overzicht: 

Deze liggen ter inzage bij de secretaris en de penningmeester. 

De financiën over 2015 zijn gecontroleerd door mevr J. van As en mevr J. van den Hoek, en 

zijn in orde bevonden. De dames zijn deze avond niet aanwezig. De penningmeester wordt 

decharge verleend. Er wordt een nieuw lid voor de kascontrole gevraagd, dhr K. Brouwer is 

bereid dit op zich te nemen. 

 

4.Afscheid Dorpsraadlid mevr A.C. van Klinken:  

Zij heeft vanaf januari 2012 in het bestuur van de Dorpsraad de portefeuille Jeugd, 

onderwijs, sport, verenigingen onder haar beheer gehad. Mevr C. van Klinken wordt hartelijk 

bedankt voor haar inzet. Zij krijgt als dank een mooi boeket bloemen aangereikt. 

 

5.Voorstellen 2 nieuwe Dorpsraad leden, de heren H.M. van der Graaf en C.C. Timmerman. 

Sinds januari 2016 zijn zij het bestuur van de Dorpsraad komen versterken, zij hebben de 

portefeuille middenstand onder hun beheer. De heren H.M. van der Graaf en C.C. 

Timmerman worden per acclamatie benoemd.       



 

 

6. Functioneren Dorpsraad: 

 De Dorpsraad probeert om eind 2016 een jeugdhonk te realiseren. 

Boomfeestdag: ook daar is de Dorpsraad bij vertegenwoordigd. 

Het rooien van bomen rond de PKN Kerk is met de Dorpsraad besproken. 

Platanen tegenover het Dorpshuis zouden verplaatst worden tegenover de  

Christelijke School helaas was dit niet mogelijk. 

Oranje verenigingen, daar is de Dorpsraad mee bezig dit nieuw leven in te blazen. 

Van morgen heeft het DB van de Dorpsraad en DB van “Ons Dorpshuis”een gesprek met de 

burgemeester op het gemeentehuis gehad. Het was een goed gesprek de burgemeester was 

een goede mediator.  

Subsidie, ook daar weten men de Dorpsraad voor te vinden. 

Tafelen in de buurt, iedere 3 weken is dat vol. Weet u mensen die eenzaam zijn geeft het de 

Dorpsraad door. Per keer kunnen er 25 personen aan deelnemen. 

Ouderengym, iedere vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur in de Steenzwaenshof iedereen is 

welkom. 

 

Jeugdhonk: de heer G. Olijhoek is voor een jeugdhonk, maar er moet wel een goede leiding 

zijn, om controle uit te oefenen. Laten we geen hangplek creëren. Ook vraagt de heer G. 

Olijhoek waar de skate-baan is gebleven, deze is wegens beschadiging weg gehaald en de 

gemeente zal bekijken of deze nog terug wordt geplaatst.  

 

7.Hart Veilig wonen: 

De gemeente is op voorspraak van dhr W. Dorst ( CU) met dit project van 5 jaar gestart.  

Het doel is per kern een aantal AED in een verwarmde buitenkast te realiseren die 24 uur 

beschikbaar zijn. De dorpsraad heeft bij bakkerij ten Hove en Hersteld Hervormde Kerk aan 

de Ooststraat een buitenkast gerealiseerd, in Steenzwaenshof hangt deze in de hal.Deze zijn 

24 uur beschikbaar. Een aanvraag van Ons Dorpshuis voor subsidie voor een AED, is niet 

verstrekt omdat dit niet in de lijn van Hart Veilig wonen ligt. 

De Dorpsraad gaat nog bekijken om een AED met buitenkast beschikbaar te stellen voor d´ 

Heule. Er zijn verschillende AED maar die zijn alleen overdag beschikbaar. Er wordt te zijner 

tijd door de Dorpsraad een brochure gemaakt van alle beschikbare AED, s. 

 

8. Brochure nieuw ingekomen dorpbewoners: 

De heer P.Vleugel is afwezig, de brochure kan niet worden “getoond”. 

 

9.Pauze: 

 

 

 



10.Presentatie buurtbemiddeling: 

Mevr. A. Rijlaarsdam en dhr. H.Vielvoije worden hartelijk welkom geheten door de voorzitter 

dhr.R.J. Dekker. Mevr A. Rijlaarsdam is coördinator bij buurt bemiddeling. Buurtbemiddeling 

is gratis en bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland die in een 

conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Het is een initiatief van gemeente Schouwen-

Duiveland, woningcorporatie Zeeuwland en politie Schouwen-Duiveland. Het is de bedoeling 

dat u onderbegeleiding van een bemiddelaar zelf samen uw conflict oplost. De 

buurtbemiddelaar zoekt nooit zelf een oplossing, altijd samen met de buren. Dan volgt een 

DVD met een burenruzie, en zien we hoe een buurtbemiddelaar samen met de bewoners 

naar een oplossing zoekt. Na enkele weken wordt weer contact opgenomen hoe het gaat 

met desbetreffende personen. Dan komt dhr.H. Vieloije aan het woord toen hij de kans 

kreeg is hij vrijwillige buurtbemiddelaar geworden. 

Alles was duidelijk er zijn geen vragen.  

Wilt u ook vrijwillig buurtbemiddelaar worden meld u dan aan bij  

E-mail: buurtbemiddeling@schouwen-duiveland.nl 

Mevr. A. Rijlaarsdam en dhr. H. Vielvoije worden hartelijk bedankt voor hun uitleg. Zij krijgen 

als dank een mandje met Zeeuwse producten aangereikt. 

             

11.Uitleg van de penningmeester: 

In de pauze is geen gebruik gemaakt om de financiën te bekijken, de penningmeester geeft 

uitleg over verschillende zaken. 

Ontvangt subsidie gemeente € 7444.00 

€ 3700.00 voor algemene kosten: openbare vergaderingen, herdenking 1 februari, 

uitnodigingen, vergaderkosten, e.d. 

€ 3244.00 subsidie:2015 is er € 950.00 uitgedeeld, 2016 is alles uitgedeeld. 

€ 500.00 voor training: de penningmeester wil een cursus volgen voor de financiën. 

€ 240.00 Kerstboom: Een nieuwe kost iets meer, de huidige kerstboom is dood. Nu komt er 

een kerstboom zonder kluit, de lichtjes en trafo staan in een kist in de toren kosten € 700.00. 

Thuis in de kern: opfris cursus VVN van 25 personen en een bijdrage voor een reisje.  

Dit zijn in grote lijnen de financiën. 

 

12.Rondvraag:  

Dhr G. Olijhoek hoopt dat de jeugd naar het dorpshuis gaat. Als het aan de Dorpsraad ligt 

komt het jeugdhonk er wel. Als de skate-baan terug komt, komt ook de jeugd weer terug. 

Wie ruimt het op, als er glas scherven liggen ? Als er geen toezicht komt gaat het mis! 

 

13.Sluiting en gelegenheid tot napraten met een hapje en drankje: 

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 eten van een hapje 

en drankje. 

 

mailto:buurtbemiddeling@schouwen-duiveland.nl


 

 

Voorzitter        Secretaris 

R.J. Dekker        L.Brouwer- Reijngoudt   


