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Van de voorzitter

U wordt weer van harte uitgenodigd voor het bijwonen van een openbare
dorpsraadvergadering. Er zijn best wel weer wat veranderingen op til die 
te maken hebben met de leefbaarheid van ons dorp. Wij willen in deze 
uitnodiging alvast een aantal agendapunten van de vergadering uitlichten. 
Tijdens de vergadering zullen o.a. de volgende zaken de revue passeren:  
een presentatie van het te bouwen jeugdhonk, een presentatie over het 
behoud van zwembad Dol-fijn en de presentatie van Connexxion over het 
openbaar vervoer. U krijgt tijdens de vergadering bij deze agendapunten 
voldoende gelegenheid om vragen te stellen. In deze uitnodiging wil 
ik zwembad Dol-fijn en Connexxion even laten rusten. Wel wil ik wat 
uitvoeriger ingaan op het jeugdhonk. Het is inmiddels al weer een paar jaar 
geleden dat wij met u hierover uitvoerig hebben gesproken. Wij waren best 
ver met het bespreken dat we allemaal dachten dat het jeugdhonk er zou 
komen. Helaas was er toen vanuit de jeugd niet voldoende belangstelling 
voor, mede doordat zij elders gingen studeren. De dorpsraad heeft toen de 
gemeente Schouwen-Duiveland per brief laten weten hier van af te zien. 

Dit jaar is de dorpsraad benaderd door genoemde gemeente en het SMWO. 
Zij wilden met ons aan tafel om het jeugdhonk opnieuw bespreekbaar te 
stellen. Inmiddels zijn er enkele vergaderingen achter de rug en op onze 
laatste openbare vergadering heeft de jeugd en SMWO het één en ander 
aan u voorgelegd. We zijn samen  een paar kleine stappen verder gekomen. 
De buren en ook de nieuwe bewoners zijn uitgenodigd voor een gesprek. 
Eén ding wil ik u vragen: laten we niet direct negatief zijn. Het gaat immers 
om onze jeugd. Zij groeien op in een andere tijd dan velen van ons en willen 
graag samen komen op een fijne plaats. Er zullen regels worden gesteld en 
daar zal de jeugd aan moeten voldoen. Laten wij hen het voordeel van de 
twijfel geven.

Agendapunt 9 geeft aan dat ik als voorzitter en bestuurslid afscheid neem 
van de dorpsraad Nieuwerkerk e.o. Onze dorpsraad bestaat inmiddels ruim 
20 jaar. Ondergetekende mocht ruim 8 jaar in het bestuur zitten; eerst als 

secretaris, daar kwam later bij om waarnemend voorzitter te zijn en kort 
daarna ben ik door het bestuur gekozen tot voorzitter. Met heel veel plezier 
heb ik al die jaren in de dorpsraad gewerkt. Nu komt aan die periode een 
einde. Vanwege de gezondheid van mijn echtgenote heb ik deze beslissing 
moeten nemen en tenslotte gaat mijn leeftijd ook een rol spelen.

Wij sluiten deze avond af om met elkaar onder het genot van een hapje en 
drankje de avond onderling door te nemen. Wij hopen u te ontmoeten op 
woensdag 10 januari a.s. in “Ons Dorpshuis”.

Uw voorzitter,
Richard Dekker

P.S.: als u als dorpsbewoners een nieuwe bewoonster krijgt, wilt u dit 
doorgeven aan de dorpsraad. 

Agenda openbare vergadering

1. Opening  door de voorzitter R. J. Dekker;
2. Vaststellen verslag van de openbare vergadering   

d.d. 11-10-2017 (zie website);
3. Mededelingen;
4. Jeugdhonk;
5. Presentatie behoud Zwembad Dol-fijn;
6. Pauze;
7. Presentatie Connexxion openbaar vervoer;
8. Rondvraag;
9. Afscheid voorzitter Richard Dekker;
10. Sluiting en gelegenheid tot napraten met een hapje en 

drankje.


