
Verslag openbare dorpsraadvergadering d.d.11-10-2017

Locatie: Ons Dorpshuis te Nieuwerkerk.

Aanwezig: dhr.R.J.Dekker, dhr.J.C. Kort, dhr.H.M.van der Graaf, dhr C.C. Timmerman,

dhr. J.C.M. Rens, mevr L. Brouwer.

De vergadering is bezocht door ± 100 personen, waaronder 3 raadsleden( SGP, CU,LSD),

Pascalle Sevriens beleid ondersteuner Jeugd en Onderwijs,

Met kennisgeving afwezig: Burgemeester G.C.G.M. Rabelink.

1.Opening:

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

aanwezigen, een bijzonder welkom voor de jeugd.

2.Vaststellen verslag openbare vergadering d.d.11-01-2017.

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

ondertekent.

3.Jaarverslag en financieel overzicht liggen ter inzage op de bestuurtafel.

4.Jeugdhonk Abali Souliman SMWO, Dennis bij de Vaate, Iris de Bruine.

De dorpsraad heeft op 5 oktober een gesprek gehad met Wethouder Kees van den Bos,

Pascalle Sevriens, Dat we de jeugd zomaar niet aan de kant kunnen zetten. Dennis bij de

Vaate en Iris de Bruine doen het woord namens de jeugd. De 14-15 jarigen willen een eigen

plek hebben en niet altijd bij iemand in huis zitten. Het parkeerterrein achter Achthoven is

de neutrale plek, maar bij het industrieterrein tegenover de stoplichten zou ook kunnen, de

Dorpsraad geeft aan dat ook net buiten het dorp op de hoek van de Stoofweg-Schoolstraat

ook een goede plaats zou kunnen zijn. Abali Souliman laat een oude tekening zien van het

jeugdhonk, deze is erg onduidelijk, hij is er zelf niet goed van op de hoogte. Ellen Niemans

van Ons Dorpshuis geeft aan dat er ook in het Dorpshuis plaats is, Dat heeft de Dorpsraad in

het vooroverleg ook aangegeven, maar de jeugd wil geen toezicht. Wethouder Kees van den

Bos wil graag met de jongeren in gesprek gaan. We hopen met alle partijen op een lijn te

komen. Wim Dorst (CU) zegt tegen de jeugd jullie hebben er zelf een puinhoop van gemaakt,

het is aan jullie je aan de regels te houden. Geef de jeugd een zeecontainer, stel regels op,

worden deze niet nagekomen dan worden maatregelen genomen. De politiek gaat zich er

voor inzetten(CU,CDA,LSD). Dhr H.van der Velde zegt een zeecontainer toe die nu op de

Entree van Nieuwerkerk staat daar mogen ze zo in.



5.Korte presentatie ondernemers: dhr R.Schot(Jumbo), dhr J.de Jonge( Hanse Staalbouw)

dhr.M.Timmerman(Natuursteen).

Dhr.Rien Schot: Het bedrijf is in 1980 is het bedrijf overgenomen door dhr. Rien Schot zijn

ouders, in 2008 is het bedrijf naar Nieuwerkerk gekomen als C1000 nu als Jumbo Schot, er zit

een postagentschap, oplaadpunt OV chipkaart,

Dhr. Martin Timmerman van het Natuursteenbedrijf. Sinds 1920 is het Natuursteen

Timmerman geworden. dhr.Chris Timmerman en dhr.Martin Timmerman zijn hun vader

opgevolgd, sinds 2006 is schoonzoon dhr.Harry Heun in het bedrijf gekomen.

Dhr. Jochem de Jonge: Hanse Staalbouw sinds 1839 als smidse, daarna heeft dhr. Hans de

Vlieger dit overgenomen en is het Hanse Staalbouw geworden, daarna Bijkerk, dhr.de. Jonge

en dhr.v.d. Maas. In 2008 is het volledig overgenomen door dhr. Wim de Jonge, en nu

internationaal actief over heel de wereld.

6.Pauze: er is gelegenheid voor een kop koffie of thee te drinken.

7 Entree Nieuwerkerk: Dhr Han.v.d. Velde geeft uitleg over de bouw van de nieuwe Jumbo

en Aldi. Het is de bedoeling dat er in januari 2018 begonnen wordt met de bouw, en deze

met de bouwvak vakantie klaar zijn.De vergunningen zijn allemaal binnen. Er komen nog

enkele kleine winkeltjes bij. De oude Aldi wordt afgebroken en voor de Jumbo wordt een

andere bestemming gezocht.

8.Gelegenheid tot vragen stellen aan dhr Han.v.d.Velde: er worden nog enkele vragen

gesteld aan dhr H.v.d. Velde.

9. Rondvraag: Stefan Kreeft (SMWO) geeft aan dat 10 november de dag van de mantelzorg

is. U kunt mantelzorgers opgeven bij www. SMWO.nl

Mededeling: op 1 november van 19.00tot 22.00 uur is iedereen die voldoet aan de eisen

voor reanimatie in Ons Dorpshuis deze kosteloos volgen.

Bedanken; De voorzitter dhr. Richard Dekker bedankt dhr. H.v.d.Velde, dhr. R.Schot, dhr J.de

Jonge, dhr M.Timmerman allen voor hun inbreng deze avond.

Sluiting: de voorzitter dhr.R.Dekker bedankt iedereen voor zijn komst hiernaar toe. Niets

meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor een

hapje en drankje.

Voorzitter: R.J.Dekker Secretaris: L.Brouwer_ Reijngoudt


