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Van de voorzitter

Het is tijd om weer een stukje te schrijven voor de uitnodiging van onze 
openbare vergadering welke gehouden zal worden op DV 11 oktober a.s..
De zomer is weer voorbij, het vergaderseizoen 2017/2018 is weer begonnen. 
Als u deze uitnodiging leest heeft de dorpsraad er inmiddels weer twee 
vergaderingen opzitten.

Velen van Nieuwerkerk zullen op vakantie zijn geweest. De één ver weg en 
de ander is thuis gebleven. Nu gaan de ouderen nog op reis, in het naseizoen 
is het veel rustiger. Wij hopen dat we allen uitgerust zijn en zo het nieuwe 
seizoen zijn ingegaan.

• Jeugdhonk 
Onlangs kregen wij het verzoek van de gemeente Schouwen-Duiveland 
om nog eens te komen praten over een jeugdhonk hier in Nieuwerkerk. 
Ook de jeugdwerker van SMWO te Zierikzee zou daarbij aanwezig 
zijn. Deze bijeenkomst was n.a.v. de brief die wij als dorpsraad naar 
de gemeente hebben gestuurd en daarin hebben laten weten dat wij 
als dorpsraad het niet meer zagen zitten wat betreft het jeugdhonk. 
Er was op dat moment geen jeugd meer die daarvoor in aanmerking 
zouden komen. Ook de bewoners in de omgeving waar het jeugdhonk 
zou komen waren van gedachten veranderd. Op de bijéénkomst in 
het gemeentehuis is afgesproken dat de jeugdwerker contact zou 
opnemen met de betreffende bewoners en de jeugd. Op onze openbare 
vergadering is de jeugdwerker uitgenodigd om u en ons goed te 
informeren over de gesprekken. (zie agenda punt 4 op de agenda) 

• Presentatie diverse bedrijven 
Dhr. M.Timmerman (Timmerman Natuursteen), dhr. R. Schot (Jumbo 
Schot) en dhr. J. de Jonge (Hanse Staalbouw) zullen een korte 
presentatie houden. 



• Entree Nieuwerkerk 
Dhr. H. van der Velde, dhr W. Wandel en dhr. R. Schot komen ons iets 
vertellen over entree Nieuwerkerk (Jumbo, Aldi en overige).

 
Natuurlijk kunnen er ook vragen worden gesteld over al de agendapunten, 
wij hopen dat u daar gebruik van zult maken. Elk jaar vragen wij in onze 
uitnodiging en herhalen dat op de vergadering om het bestuur van de 
dorpsraad te komen versterken. Denkt u met ons mee of weet u iemand die 
dat ziet zitten, laat het ons weten. Tenslotte is er gelegenheid tot napraten 
met een hapje en een drankje. Wij rekenen er op als u in de gelegenheid bent 
om naar deze openbare vergadering te komen.

Namens de dorpsraad Nieuwerkerk e.o.
Richard Dekker, voorzitter

Agenda openbare vergadering

1. Opening  en mededelingen  door de voorzitter R. J. Dekker;
2. Vaststellen verslag van de openbare vergadering  d.d. 11-01-2017 

(zie website);
3. Jaarverslag en financieel overzicht;
4. Jeugdhonk Abali Souliman ( SMWO);
5. Korte presentatie ondernemers R. Schot (Jumbo), J. de Jonge 

(Hanse Staalbouw) en M.Timmerman (Timmerman Natuursteen);
6. Pauze;
7. Dhr. H. van der Velde, dhr. W. Wandel en dhr. R. Schot over Entree  

Nieuwerkerk
8. Gelegenheid tot vragen stellen aan dhr. H. van der Velde,  

dhr. W. Wandel en dhr. R. Schot;
9. Rondvraag;
10. Sluiting en gelegenheid tot napraten met een hapje en drankje.



Meldingen  kapotte tegels, groenonderhoud e.d. 
en kapotte straatverlichting.

Tel. 0111 45 21 11

Bekijk onze website voor meer informatie

www.dorpsraadnieuwerkerk.nl
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