VERSLAG OPENBARE DORPSRAADVERGADERING 10-10-2018
LOCATIE

Aanwezigen

Ons Dorpshuis te Nieuwerkerk

Chris Timmerman
Joop Kort
Jack Rens
Hennie v d Graaf
Monique Verrijzer
Marije Matthijsse
Marleen van ’t Hof

Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid.
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Zaal gaat open vanaf 19.15 uur, Er zijn 48 aanwezigen.
Onder de aanwezigen waren speciale bezoekers;
Media
Politiek

Veilig Verkeer Ned.

PZC
VVD
CU
SGP
LSD
D66

Dhr. van Loon.
Mevr. Lemsom.
Dhr. Pannekoek.
Dhr. v.d. Paauw.
Dhr. Vijverberg.
Dhr. Fonteine-Hubregtse.
Dhr. Soer.

1. OPENING
Voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en wenst iedereen van harte welkom.
2. VASTSTELLEN VERSLAG Openbare vergadering 10-01-2018
Een iedereen heeft het verslag kunnen lezen op de website van de Dorpsraad. Ook waren enige hardcopies op de tafels verspreid. Voorzitter vraagt of iemand van de aanwezigen op – of aanmerkingen
heeft op het verslag. Niemand heeft op - of aanmerkingen en staande de vergadering wordt het verslag goedgekeurd.

3. MEDEDELINGEN
Voorzitter wil graag agendapunt 9 A toevoegen. Voorstellen nieuwe Bestuursleden.

4. FINANCIEN 2017
Penningmeester krijgt het woord van de Voorzitter. Penningmeester geeft een korte uiteenzetting
van de financiënen en vraag de leden van de Kascontrole Mevr. van As en Dhr. Brouwer hun bevindingen kenbaar te maken. Dhr Brouwer kan de aanwezigen mededelen, dat na een gedegen controle
is vastgesteld, dat alles prima in orde was en de financiën zijn goedgekeurd.

5. PRESENTATIE VEILIG VERKEER NEDERLAND
Dhr. Soer geeft een levendige interactieve presentatie van crica 40 minuten.
Belangrijk thema vanavond was de “Verwarring“ welke ontstaan is door de diversiteit aan voertuigen
op de voet -, fietspaden en rijwegen. Door de open manier van presenteren zijn er veel vragen vanuit
de aanwezigen gesteld aan Dhr Soer, waardoor enige leuke discussies ontstaan.
Na de presentatie kondigt de Voorzitter de pauze aan.
6. PAUZE

7. PRESENTATIE Dhr. v.d. Paauw.
DHR v.d. Paauw geeft een presentatie over LEVEN en WONEN in Nieuwerkerk.










Dhr. v. d. Paauw geeft aan dat de JUMBO met de omwonende in gesprek is i.v.m. overlast.
Voor de oude locatie van de JUMBO is nog geen voorziening.
Over de toekomst van Zwembad Dolfijn wordt op 11-10-2018 een beslissing genomen inde
Commissie Vergadering. Dhr vd Paauw is hier zeer optimistisch over en verwacht dat de toekomst voor Zwembad Dolfijn voor de komende 10 jaar gewaarborgd zal zijn. De zeer grote
inzet en enthousiasme van bestuur en vrijwilligers van Zwembad Dolfijn hebben hier zeer zeker een positieve inbreng in gehad.
Energie vrije woningen worden besproken ook wordt gedacht aan energievelden voor Zonnecellen of windmolens. Niet iedereen ziet graag de mooie weilanden veranderen in energievelden. Door deze discussie komt men op de woningbouw in Nieuwerkerk.
De woningbouw in Nieuwerkerk is volgens dhr vd Paauw problematisch dit zal waarschijnlijk
wel zo blijven. Er is nog 1 kavel beschikbaar in de Heule en bij de oude locatie van de ALDI
komen Woon-Werk kavels.
Uit de aanwezigen wordt aangegeven, dat de groei tegengehouden wordt door politieke beslissingen. Dhr vd Paauw geeft aan, dat politieke beslissingen altijd genomen worden vanuit
wetenschappelijk onderzoek over een langere periode. Dit heeft jaren geleden uitgewezen,
dat uitbreiding van woningbouw in Nieuwerkerk niet nodig is. Volgens aanwezigen is het ook
mogelijk om zulke beslissingen op gevoel te nemen. Economisch herstel is het gevoel nu anders. Dhr vd Paauw geeft aan, dat de Dorpsraad door de Gemeente/Provincie gevraagd gaat
worden om een Dorpsvisie voor 2019 op te stellen. De Dorpsraad is een verlengstuk voor de
burgers naar de Gemeente/Provincie. Wellicht kan dit positief uitpakken.

Dhr. v.d. Paauw rond de presentatie af en geeft het woord weer aan de Voorzitter.

8. RONDVRAAG
Voorzitter wil eerst de nieuwe bestuursleden van de Dorpsraad voor aan de aanwezigen en wenst
hen veel succes. Na dit gedaan te hebben wordt begonnen met de rondvraag.








Een van de aanwezigen geeft aan, dat er met drone’s gevlogen wordt in de bebouwde kom
en boven woonhuizen. Er is volgens Mevr. Lemson geen vastgesteld beleid. Voor festiviteiten
zijn wel regels vastgesteld.
Gevraagd wordt wie de bladeren op het parkeerplein voor het Dorpshuis op gaat ruimen. In
het verleden werd dit geregeld door de Gemeente en dat ging goed. Nu woningbouwvereniging Zeeuwland en dat gaat niet goed. Voorzitter geeft aan dit ter sprake te brengen bij de
verantwoordelijke instantie.
Gevraagd wordt wat aan de ganzen gedaan gaat worden rondom de vijver in het Dorp. Uitwerpselen veroorzaken een smerig aangezicht en veel kleine kinderen zijn bang, aangezien
de ganzen opdringerig worden. Voorzitter zal dit ter sprake brengen bij de verantwoordelijke
instantie.
Een van de aanwezige vraagt of er een Buurtapp is. Toevallig zit de beheerder van de
Buurtapp in de zaal dus dit is direct opgelost.

9. AFSCHEID SECRETARIS LENA BROUWER
Voorzitter vraagt aandacht voor het afscheid van de secretaris van de Dorpsraad. Lena Brouwer heeft
jaren zich volledig ingezet voor de Dorpsraad en is altijd een van de steunpilaren geweest. Zij was altijd enthousiast en stond voor iedereen klaar. Namens eenieder bedankt de Voorzitter Lena Brouwer
voor haar inzet.
Lena Brouwer vraagt ook nog even het woord en wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking. Zij heeft het altijd heel erg leuk gevonden om te doen. Tevens wil zij even speciaal bemerken
zeer verheugd te zijn met de 3 dames die sinds kort ook zitting hebben in de Dorpsraad.
9A. VOORSTELLEN NIEUWE BESTUURSLEDEN.

Voorzitter stelt de nieuwe bestuursleden Monique Verrijzer, Marije Matthijsse en, Marleen van ’t
Hof voor aan de aanwezigen en geeft aan zeer blij te zijn met de nieuwe bestuursleden en
wenst hen veel succes.
10. SLUITING
Vergadering wordt gesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid. Iedereen wordt uitgenodigd om nog een hapje en een drankje te nemen.

