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Verslag openbare  dorpsvergadering van 8 januari 2014. 

Locatie “Punt-3” te Nieuwerkerk. 

 

 Aanwezig:  dhr. R.J. Dekker,  mevr .L. Brouwer, dhr. J.C. Kort, dhr. J.C.M. Rens, 
mevr. J.M. Brouwer,   mevr. A.C. van Klinken, mevr. M.J. Viergever, dhr.  
P.F.Vleugel. 
 
De vergadering is bezocht door ongeveer 90  dorpsbewoners. Waaronder een 
aantal gemeenteraadsleden.  
 
Op uitnodiging van de Dorpsraad: dhr. G. Rabelink. ( burgemeester), dhr. G.R.J. 
van Heukelom (gedeputeerde Zeeland) , mevr.  A. van der Hoop 
(orthopedagoge alcohol poli  Zeeland), mevr. Dr. I. Boon( alcoholpoli Zeeland), 
dhr. M.van der Weele (Praeses PKN, penningmeester Stichting School met de 
Bijbel), dhr. A. Nijssen( voorlichter alcohol preventie), dhr. D.van der Sleen ( 
voorzitter SKNWK ), dhr. F. Hullekes(politie), mevr. P. Asselberg,( Politie). 
 
1.Opening en mededelingen voorzitter: 
 Voorzitter R.J. Dekker opent de vergadering met het hartelijk welkom heten 
van de aanwezigen,  in het bijzonder de jeugd. Hij   wenst  ieder een goed, 
gezond en een gelukkig  2014 . Hij geeft even een terugblik over het jaar 2013 , 
en wat 2014  zal brengen  weten wij het niet.  
 
2. Burgemeester Rabelink krijgt het woord, hij is gespreksleider van het forum  
“Laat ze niet (ver) zuipen”  . 
 Samenvatting forumdiscussie: 
 Alcohol is een groot  probleem  onder de jongeren. Vooral het coma zuipen 
baart zorgen.  Vorig  jaar werden 33 jongeren in coma  binnen  alcoholpoli 
Zeeland gebracht . Vroeger waren er minder soorten alcoholische dranken , en 
hadden de jongeren minder geld. 
 Ook  ouders hebben een grote verantwoordelijkheid naar hun kinderen toe, 
maar zien niet altijd de gevaren in van alcoholgebruik op jonge leeftijd, als de 
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hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Duidelijk wordt, dat alcohol de 
hersenen beschadigt. Ouders  moeten meer toezicht houden zeker op jonge 
kinderen . Het is  niet alleen de wat oudere jeugd ,  die voor problemen zorgt: 
de jongste  die in  coma werd binnengebracht was 12 jaar oud. Heel veel 
jongeren komen door overmatig alcoholgebruik op latere leeftijd in een  
gesloten inrichting  terecht. 
Ook de (zuip)keten vormen een onderdeel van het probleem. Er is een 
gebruiker van een keet, en zijn ouders aanwezig. De ouders  willen weten wat 
er gebeurt in de keet en ze hebben een eindtijd bepaald, waar de jongeren zich 
aan  houden.  De burgemeester zegt toe, dat hij een keer komt kijken. Vaak 
onttrekt zich wat in de (zuipketen) gebeurd aan de waarneming.  
 Nu met de nieuwe alcoholwet is  de leeftijd verhoogd  van zestien naar 
achttien jaar om alcohol te gebruiken en te mogen kopen.  De politie maakt 
ook duidelijk, dat alcohol op straat hebben  € 90,- kost. 
De jeugd geeft  aan misschien wel aan de pilletjes te gaan , dat is veel 
goedkoper en ze willen  toch een beetje lol hebben. Als je in coma hebt gelegen 
door overmatig alcohol ,  is de kans groot om later alcoholist te worden. Het is 
een beperkte groep waar dit speelt. 
 Hoe gevaarlijk alcoholgebruik met name op jonge leeftijd kan zijn, hebben we 
vanavond gehoord. Alle aanwezigen en met name de jongeren  de jongeren 
worden bedankt voor hun deelname aan deze discussie . 
 
3.De politie dhr. F. Hullekes : de kern Nieuwerkerk is wat jongeren betreft een 
rustige kern, de overlast valt  eigenlijk wel mee, al is niet alles bekend bij de 
politie. 
Wat inbreken betreft , dat is afgelopen jaar tien keer raak geweest. Dus  vraagt 
de politie of iedereen goed op wil letten , omdat ze hulp van de bewoners van 
Nieuwerkerk nodig  hebben. De politie geeft als advies daarbij ook naar 
vreemde auto´s  te kijken, als die een paar keer voorbijrijden,  zeker als het 
vreemden zijn. Als mensen een inbraak zien gebeuren, worden ze verzocht 
gelijk 112  te bellen. 
Een bezoeker zegt, dat als je de politie belt , het dan erg lang duurt eer 
doorgeschakeld is naar de meldkamer Zeeland. Tegen de tijd dat de politie er 
is, dan  zit de inbreker al in Bruinisse.  En indien je mobiel belt is het helemaal 
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een ramp,  want landelijk weten ze Nieuwerkerk niet te vinden; volgens de 
politie helpt  het als  je gelijk zegt dat het  voor Zeelandis. De landelijke 
meldkamer voor mobiel bellen zit namelijk in Driebergen . Mevr.P. Asselberg  is 
jeugdpolitieagent:  als een jongere gepakt is met teveel alcohol op , gaat zij  
met deze jongere praten , hoe  het nu verder moet , eventueel met de ouders 
erbij. Of  de  politie praat  met maatschappelijk werk, dan  wordt een traject 
van 3 maanden begeleiding aangeboden. Ook Bureau Halt is een verbeteroptie. 
 
Voorzitter  Dekker  bedankt de politie voor hun komst hiernaar toe. 
En de burgemeester en de leden van het forum worden hartelijk bedankt voor 
hun medewerking,  en krijgen als dank een boeket bloemen aangeboden. 
 
4. Pauze. 
 
5.Vaststellen verslag van de vergadering van 9 januari 2013: 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
6.Ingekomen post: 
De heren J.Flikweert en F.Blok hebben zich afgemeld. 
 
7.Kascontrole: 
De dhr. A. van den Hoek (lid kascommissie) geeft aan dat na controle  alles in 
orde is bevonden . Dhr. A. van den Hoek is als commissielid aftreden , maar als 
niemand zich meldt , geeft hij aan het weer wel te willen doen, samen met dhr. 
S. van der Linde.( deze is vanavond niet aanwezig). De penningmeester maakt 
binnenkort een afspraak hiervoor. 
 
8.Afscheid mevr.J.M. Brouwer: Janet is bijna vier jaar lid geweest van de 
dorpsraad, eerst als bestuurslid later als penningmeester. Ze wordt hartelijk 
bedankt voor het vele werk, het was prettig samen werken met Janet.  Z e 
antwoordt dat  heeft het leuk vond  en graag gedaan heeft. Als dank krijgt Janet 
een bloemetje en een envelop met inhoud mee. 
 
9.Voorstellen nieuw bestuurslid: 
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Peter Vleugel wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid van de dorpsraad  
Nieuwerkerk. Op de vraag van de voorzitter of er bezwaren zijn tegen de 
benoeming , is er geen bezwaar , zodat hij  bij dezen benoemd  wordt . Peter 
hoopt voor de dorpsgemeenschap wat te kunnen betekenen.  Hij wordt 
welkom geheten in het bestuur,  waar  hij eigenlijk  al een poosje in  meedraait. 
 
10.Rondvraag: 
Niemand heeft iets voor de  rondvraag. 
 
11. Sluiting : Voorzitter  Dekker bedankt de werkgroep van “Laat ze niet 
verzuipen”. Onze dankt wordt over gebracht aan Jessica van As, en de  twee 
dorpsraadsleden die deze avond mogelijk hebben gemaakt. Verder worden 
allen die hier vanavond aanwezig waren hartelijk bedankt  voor hun komst. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering  en nodigt 
iedereen uit tot het nuttigen van een  hapje en een drankje . 
 
 
Opgemaakt door L.Brouwer  te  Nieuwerkerk    D.D. 09-01-2014 
 
 
Voorzitter dorpsraad ,       Secretaris, 
R.J. Dekker.         L.Brouwer.    
  


