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Betreft: Verslag openbare vergadering van de dorpsraad  
 
Datum: woensdag 12 november 2008 
 
Aanwezig:120 personen 
 
M.k.a.: geen 
 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
De voorzitter, Jan.v.d.Berge, heet ons allen hartelijk welkom, m.n. onze kernbestuurder dhr. Asselsberg 
en vooral ook de jeugd die in grote getale aanwezig is. Verder alle belangstellenden en de politie. We 
zijn vooral blij dat er een grote opkomst is, zodat we na de film uitgebreid met elkaar in discussie 
kunnen gaan. 
 
2. Vaststelling verslag van de openbare vergadering v.d. dorpsraad d.d 28-05-2008 
Het verslag lag op de tafels en er zijn geen op- of aanmerkingen. Dus hierbij worden ze vastgesteld en 
wordt de notuliste bedankt. 
 
3. Ingekomen en uitgegane stukken 
De lijst hiervan ligt in de pauze ter inzage. Er zijn nadien geen op- of aanmerkingen. Maikel vertelt over 
de website, waar we al het nieuws kunnen volgen. We kijken naar een filmpje over dhr. en mevr. 
Luiting, die afscheid hebben genomen en naar het welkom voor de Fam. Prinsen die de zaak hebben 
overgenomen. Ook is er een filmpje over bakkerij Ten Hove en hun Zeeland trofee. 
Dit zijn een paar voorbeelden van alles wat op de website staat 
 
4. Ons dorpshuis; wat is er gebeurd en waar gaat het naartoe 
Ellen Niemans en Rob Loos vertellen hun verhaal van de overname en het reilen en zeilen van Ons 
Dorpshuis. Over de samenwerking met Zeeuwland en hun toezegging om Ons Dorpshuis nog 10 jaar in 
stand te houden. Ook vertelt ze iets over de moeilijkheden die er geweest zijn en er nog zijn. En over de 
verbouwing die in december gaat beginnen. 
Het was een helder verhaal wat eindigde met de oproep dat diegenen die zich gedrongen voelen om mee 
te gaan helpen in het bestuur, van harte welkom zijn. 
 
5. De nadere uitwerking van het verkeersplan 
Arnold Schiettekatte vertelt wat er zoal gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren.  
*De parkeerplaats bij de OBS is opnieuw geasfalteerd en er zijn geen parkeervakken meer. Hij vraagt 
of hier vragen over zijn, of kritiek. Maar er volgt geen commentaar. 
*Er is een spiegel geplaatst op de hoek van de Kerkring en de Schoolstraat. Uit de zaal komt een 
tevreden reactie, vanaf de Kerkring kun je precies zien wat er aankomt uit de Schoolstraat. Prima! 
*Er is een bord gekomen bij de Steenzwaenshof  voor laden en lossen 
*Er zijn ook verkeersbesluiten genomen zoals: Tractors geweerd van de Kerkring, er kan hierover 
nog bezwaar gemaakt worden; parkeerverbod Kerkring – tussen Kerkstraat en Oude Noordstraat, 
ook hier kan nog bezwaar tegen aangetekend worden. 
*De parkeerhavens in de Plataanstraat en de Deltastraat komen waarschijnlijk dit jaar nog.  
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*Er gaat continue gecontroleerd worden op: snelheid, parkeer- en rijgedrag binnen de 
  bebouwde kom. 
*De snelheid op de Stolpweg zal van 30 naar 50 km. gaan 

 
6. Stand van zaken omtrent het vestigen van een Aldi 
Als Dorpsraad hebben we goed contact met alle betrokkenen. De Gemeente wil graag dat het Gat 
ingevuld wordt. Het is nog in onderzoek, wat toch wat tijd nodig had en heeft. Als dat klaar is gaat het 
terug naar de Gemeente. Wanneer het plan zover klaar is dat het naar de Gemeente kan, willen de 
projectontwikkelaars het hier in de vergadering voorleggen. Misschien bij een ingelaste vergadering 
tussen januari en mei. De Aldi heeft toegezegd vanaf afgelopen zomer een jaar te willen wachten. 
 
7. Eerste aanzet voor een dorpsfeest 
Er was te weinig tijd om het dit jaar te doen. Dus waarom niet 777 jaar? Misschien één groot feest, maar 
het kan ook met activiteiten het hele jaar door. Er is een klein comité. Anja Verhage en Cees Steenpoorte 
trekken de kar om een grotere groep samen te stellen. 
Als u een idee heeft, komt u daarmee dan a.u.b. naar Anja Verhage of Cees Steenpoorte 
 
8. Rabobank geeft informatiemiddag over geldzaken 
Het staat duidelijk in de uitnodiging. Het wordt vooral opgezet voor ouderen en het maakt niet uit bij 
welke bank u bent. Graag aanmelden via de website of bij Jan van de Berge (maar dat laatste liever niet) 
 
9. Oranjevereniging komt vertellen over activiteiten en plannen 
Michel Flikweert komt verslag doen en begint met te zeggen dat de Oranjever. 25 jaar bestaat. Hij vertelt 
wat ze afgelopen jaar hebben gedaan en wat er het komende jaar op stapel staat, o.a. weer een zeskamp 
op Koninginnedag. Verder vraagt hij om ideeën en vrijwilligers. 
 
10. Bestuursmutatie 
Anton v.d.Hoek heeft te kennen gegeven te willen stoppen en daarvoor in de plaats is Romy Zuidema 
gevraagd. Er zijn geen bezwaren tegen haar benoeming, dus bij dezen is zij een nieuw bestuurslid, 
hartelijk welkom Romy! 
We nemen afscheid van Anton en er wordt in een speech door Jan vd Berge aangegeven hoe Anton zijn 
grote ervaring heeft ingezet in de Dorpsraad. Hartelijk dank voor al je werk Anton! Ook Anton zelf 
spreekt nog een kort afscheidswoord. 
Ook de burgemeester, als onze kernbestuurder dankt Anton voor al zijn werk, ook voor het kerkelijk 
werk en zijn werk in de Stichting Goemanszorg 
Van de burgemeester zelf wordt door ons ook alvast afscheid genomen, hoewel we hem in een andere 
hoedanigheid wel terug zullen zien. Ook u, burgemeester Asselsberg, hartelijk dank voor uw werk 
en als onze kernbestuurder! 
 
11. Informatie van de politie 
Dhr. Sterenborg vertelt ons dat het nog steeds vrij rustig is. Er was maar één vrij ernstig incident: de 
besmeuring en vernieling van de school en het plein aan de Schoolstraat. 
Vraag: In de zomer waren er wat inbraken in Nieuwerkerk, zijn daar al oplossingen?  
 Ja, er zijn al inbraken opgelost, maar we zijn er nog verder mee bezig. 
Vraag: Het verkeerslicht afslag Nieuwerkerk gaat veel te snel op rood. Als je nog aan komt rijden 
springt het al op oranje. Kan daar niets aan gedaan worden?  
 Er is nog even geen verandering mogelijk, maar we zullen kijken wat daar aan te doen valt. 
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Pauze 

 
Filmpresentatie “FiZi” over jeugd en samenleving 

 
De gegevens uit de film zijn heel herkenbaar en er worden verschillende groeperingen voorgesteld mét 
hun vrijetijdsbestedingen. We horen ook de kritiek van de jongeren zelf. 
 
Eén en ander wordt nog verduidelijkt door de medewerker Jeroen Portier van Het Welzijnshuis, die ook 
de film vertoonde. Hierna is er gelegenheid tot vragen en discussie. Dit komt erg stroef op gang, tot 
Arnold Schiettekatte de microfoon neemt en tussen de mensen doorgaat. 
Er komen wel een paar duidelijke zaken naar voren. De jongeren willen een honk voor henzelf, het hoeft 
niet luxe te zijn, maar wel voor hen. Ze vinden ook dat er echt niets met hun vragen, opmerkingen en 
wensen gedaan wordt, ook niet door de mensen van het Welzijnshuis. Die kennen ze helemaal niet, er 
komt nooit iemand naar hen toe. 
 
En met een duidelijke opdracht naar het Welzijnshuis en de Gemeente eindigt de discussie. 
 
12. Sluiting 
De sluiting viel wat in het water doordat iedereen in groepjes bleef discussiëren. Wat ook eigenlijk de 
bedoeling was van het vertonen van deze film. 
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