
   
 

   
 

                 VERSLAG OPENBARE DORPSRAADVERGADERING 09-01-2019 

 

LOCATIE                Ons Dorpshuis te Nieuwerkerk 

Aanwezigen       Chris Timmerman            Voorzitter  

Joop Kort                           Penningmeester 
Jac Rens                           Bestuurslid  
Hennie v d Graaf              Bestuurslid.   
Monique Verrijzer            Bestuurslid 

Marije Matthijsse             Bestuurslid 

Marleen van ’t Hof             Bestuurslid 

 

Zaal gaat open vanaf 19.15 uur, Er zijn 20 aanwezigen.  

Onder de aanwezigen waren speciale bezoekers; 

 

Politiek                   

    CU                    Mevr. Kater 

    SGP                  Dhr. vd Paauw.   

                                                         LSD   Dhr. P Vijverberg  

 

1. OPENING 

 

Voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en wenst iedereen van harte welkom. 

 

2.  MEDEDELINGEN 

 

VZ deelt mede, dat er geen uitbreiding van woonhuizen zal zijn. Dit is het beleid van de gemeente  

Schouwen-Duiveland. De Dorpsraad heeft te kennen gegeven het hiermee niet eens te zijn. 

 

Gemeente Schouwen-Duiveland wilde Zwembad De Dolfijn geen subsidie meer verstrekken, 

waardoor het  zwembad gedwongen zou zijn de deuren te sluiten. Gelukkig door de grote inzet en 

vasthoudendheid van de bestuursleden en vrijwilligers van het zwembad heeft de gemeente  toch 

besloten het zwembad De Dolfijn alsnog een subsidie te verstrekken. 

 

De Oranje Vereniging is weer opgestart. Er zal een presentatie volgen. 

 

Een eventueel op te zetten Dorpsplan wordt aangekondigd. De Dorpsraad wil graag de bewoners 

hierbij betrekken. 

 

 

3. VASTSTELLEN VERSLAG  Openbare vergadering 10-10-2018 

 

 

Een iedereen heeft het verslag kunnen lezen op de website van de Dorpsraad. Tevens 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. 



   
 

   
 

 

 

 

4. Vragen n.a.v. Verslag 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen 

 

5. PRESENTATIE Oranje Vereniging 

 

Monique Verrijzer en Marleen  van ’t Hof geven  een presentatie van de nieuw opgestarte Oranje 

Vereniging. De nieuwe Bestuursleden en vrijwilligers worden in de presentatie voorgesteld. De 

Oranje Vereniging hoopt vele nieuwe leden te werven. 

 

6. Rondvraag 

 

Dhr v Marle en dhr de Jager willen graag de Buurtpreventie App onder de aandacht brengen , zodat 

er meer mensen deelnemer worden van deze Groepsapp. VZ geeft dhr v Marle de gelegenheid om de 

aanwezigen uit te leggen hoe dit werkt. Indien men zich wil toevoegen tot deze groepsapp dan dient 

een email gestuurd te worden naar BPNieuwerkerk@gmail.com.  De link zal ook op de website van 

de Dorpsraad geplaatst worden.  

 

Er wordt gevraagd wat er met de oude locatie van de Jumbo gaat gebeuren. Dit is niet bekend. 

Mevr.  Meerkerk vraagt of de bewoners reis-  of ervaringsverhalen willen sturen naar de Gruttepraet. 

 

Dhr Flikweert vraagt of er voor ringleidingen gezorgd kan worden voor de slechthorende. Wellicht 

kan het Dorpshuis hier iets aan doen. 

 

7. Sluiting OV en opening Nieuwjaarsreceptie. 

 

VZ sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. VZ opent de Nieuwjaarsreceptie 

en hoopt dat de aanwezige ondernemers gebruik maken van de mogelijkheid om te netwerken. 

 

 

8. RONDVRAAG 

 

 

9. SLUITING 

 

Vergadering wordt gesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid. Iedereen wordt 

uitgenodigd om nog een hapje en een drankje te nemen. 
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