
Verslag openbare dorpsraadvergadering d.d. 01-10-2018

Locatie: Ons Dorpshuis te Nieuwerkerk.

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

dhr. J.C.M. Rens, dhr. H.M.van der Graaf.

De vergadering is bezocht door ± 60 personen, waaronder Wethouder C.van.

den Bos, enkele raadsleden, een dorpsraadlid van Ouwerkerk en Sirjansland,

Peter Bijzet beleid ondersteuner Jeugd en Onderwijs, 3 leden SMWO.

Met kennisgeving afwezig: dhr en mevr Schietekatte, mevr. Fokkeline Padmos,

dhr.Victor Zandvoort.

1.Opening:

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

heten van de aanwezigen.

2.Vastellen verslag openbare vergadering d.d.11-10-2017.

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

secretaris ondertekend.

3. Mededelingen: Geen mededelingen.

4.Jeugdhonk: In oktober op de openbare vergadering hebben wij gesproken

over het jeugdhonk waar deze zou moeten komen, en is er een container

aangeboden. Maar deze ergens neer te zetten was niet zo simpel als het leek

op de openbare vergadering van 11-10-2017. Naar verschillende bijeenkomsten

met gemeente en omwonenden en 3 en 1 van de jongeren heeft de dorpsraad

gemeend hier niet mee door te gaan en besloten het overleg van een

jeugdhonk te stoppen.

Raadslid dhr. Wim Dorst sprak hier de dorpsraad persoonlijk op aan, evenals de

jeugdwerker van SMWO dhr.Souliman Abali.

5.Presentatie Zwembad Dolfijn: Er zijn verschillende medewerkers van het

zwembad Dolfijn aanwezig, dhr Bax voert het woord. Dolfijn is in 1996



gebouwd in een oude boerenschuur. Nadat de gemeente Schouwen-Duiveland

het zwembad wilde sluiten is in 2000 een stichting opgericht. Dolfijn trekt

jaarlijks 20.000 bezoekers, wekelijks komen zo´n 200 kinderen naar zwemles

om hun diploma A-B of C- te halen. Het zwembad draait op een club van 30

vrijwilligers en 5 betaalde zweminstructeurs. Gebeurt er niets dan sluit Dolfijn

op 1 september 2019 de deuren. Dit jaar moet de politiek zich opnieuw

beraden over het zwembad. Doe dat snel is de boodschap van het zwembad

bestuur. In een toekomst visie is de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland op

de hoogte gesteld, er is een verzoek gedaan voor 10 jaar 60.000 euro subsidie

te verstrekken.

6. Pauze.

7. Presentatie Connexxion openbaar vervoer: Mevr Janneke Hordijk geeft een

PowerPoint presentatie over het openbaar vervoer. Veel mensen zijn niet op

de hoogte van wat de mogelijkheden zijn in het openbaarvervoer. Aanschaf

OV- chipkaart www.ov-chipkaart.nl of 0900-0980. Of aanvraag gebruikerspas

haltetaxi deze is gratis. Aanvragen via een formulier op

www.zeeland.nl/haltetaxi. Of Dal Vrij 65 + Zeeland Speciaal voor reizigers in de

leeftijd van 65 jaar of ouder. Voor een vast bedrag van € 65.00 per jaar( € 1.25

per week). Geldig van maandag t/m vrijdag na 9.00 uur en in de weekenden de

hele dag, onbeperkt reizen door heel Zeeland. Of “Plan uw reis” www.9292.nl

Van waar naar waar? Tip: Plan ook alvast uw terugreis!

8.Rondvraag: dhr Hans Selten maakt zich zorgen over de Polderweg voor

wandelaar, fietsers, en vraagt of er een zebrapad komt als daar twee

supermarkten komen. Rijkswaterstaat en de gemeente geven aan dat het een

30 km zone is en daar past geen zebrapad in, er ligt aan de ene kant van de weg

ligt een voetpad maar dat komt er niet aan de andere kant van de weg. Bij in

gebruik name van de winkels wordt pas gekeken naar de overlast. Ondanks de

drempels wordt er heel hard gereden. Dhr. Geluk vraagt of het mogelijk is op

een plaats een vreugde vuur te houden. De dorpsraad kan hier weinig aan

doen.



9.Afscheid voorzitter dhr Richard Dekker: dhr.Joop Kort spreekt de scheidende

voorzitter toe. Ruim 8 jaar heeft dhr Richard Dekker in het bestuur gezeten,

verder nog in verschillende verenigingen zoals PCOB, Steenzwaenshof, Koster,

en nog verschillende functies. Maar bij het ouder worden en de zorgen om zijn

vrouw heeft hij gemeend te moeten stoppen. De scheidende voorzitter krijgt

een envelop met inhoud en een bloemetje aangereikt.

Dhr Richard Dekker bedankt het bestuur voor de samenwerking en geeft aan

dat het een goede tijd is geweest.

Dhr Chris Timmerman is de interim voorzitter, zolang de vacature niet is

opgevuld. Verder is er nog een vacature voor jeugd, sport en verenigingen.

Dankwoord aan de dhr Bax en aan mevr. J. Hordijk voor hun presentatie deze

avond beiden ontvangen een mandje met Zeeuwse producten.

10.Sluiting: Dhr.J.Kort bedankt iedereen voor zijn komst hiernaar toe. Niets

meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten en wordt iedereen

uitgenodigd voor een hapje en drankje.

Interim Voorzitter Secretaris

C.C.Timmerman L.Brouwer- Reijngoudt


