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Van de voorzitter

Ons dorp bruist van de activiteiten. Niet alleen eind juni, toen we weer 
leuke activiteiten hadden in het kader van NIEUWERKERK BRUIST. Ook 
de toenemende activiteit langs de Polderweg zorgt voor veel leven in de 
brouwerij. Daarnaast zijn er diverse andere bouwactiviteiten. 

Fijn dat het allemaal zo gaat, maar dat is echter geen reden om met elkaar 
achterover te gaan leunen en de boel de boel te laten. Samen moeten we 
elkaar wijzen op ontwikkelingen en hierover met elkaar communiceren. 
U wordt weer van harte uitgenodigd voor een openbare 
dorpsraadvergadering. We willen dan graag zaken met u delen die de 
Dorpsraad bezig houden.

Om onze gesprekken met elkaar te ondersteunen hebben we een tweetal 
sprekers uitgenodigd. De heer Soer van Veilig Verkeer Nederland en onze 
dorpsgenoot, en fractievoorzitter van de SGP-fractie in de gemeenteraad 
van Schouwen-Duiveland, de heer F. van der Paauw.

Verkeersveiligheid is overal aan de orde en ook in ons dorp. Het is wellicht 
zo dat je dingen hoort die je nog niet wist, maar als u of jij vragen hebt over 
bepaalde situaties in ons dorp, dan kunnen die natuurlijk worden besproken.

De heer Van der Paauw wil het graag met ons hebben over leven en 
wonen in Nieuwerkerk. Er worden regelmatig allerlei plannen gemaakt en 
vastgesteld in het gemeentehuis. Denk hierbij aan de agenda Toerisme, 
plannen voor het buitengebied en de Woonvisie.

Wellicht horen we daar meer over en de over de gevolgen voor ons dorp.
Natuurlijk krijgt u ook gelegenheid over bovengenoemde onderwerpen uw 
vragen te stellen. Al met al een gevarieerde agenda. 



We sluiten de avond af met een hapje en een drankje. Dan is er ook tijd om 
elkaar te ontmoeten of om nog over de onderwerpen van de avond door te 
praten.

We hopen u en jou te ontmoeten op woensdag 10 oktober a.s. in “Ons 
Dorpshuis”.

Uw voorzitter
Chris Timmerman

Let op: de vergadering begint om 19.30 uur i.p.v. 19.45 uur!

Agenda openbare vergadering

1. Opening door de voorzitter C. C. Timmerman;
2. Vaststellen verslag van de openbare vergadering   

d.d. 10-01-2018 (zie website);
3. Mededelingen;
4. Financiën 2017 en kascontrole
5. Presentatie Veilig Verkeer Nederland door Dhr. Soer;
6. Pauze;
7. Presentatie Dhr. Van der Paauw;
8. Rondvraag;
9. Afscheid secretaris Lena Brouwer;
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 (servicelijn gemeente)

Bekijk onze website voor meer informatie

www.dorpsraadnieuwerkerk.nl

Voorzitter 
Chris Timmerman
Polderweg 1
4306 BV Nieuwerkerk

Secretaris
Jac Rens
d’Heule 13
4306 EA Nieuwerkerk

Penningmeester
Joop Kort
Zeeasterstraat 15
4306 BA Nieuwerkerk

Bestuurslid 
Hennie van der Graaf

Bestuurslid
VACATURE

Bestuurslid
VACATURE

0111 64 16 37
info@dorpsraadnieuwerkerk.nl

0111 64 31 03
info@dorpsraadnieuwerkerk.nl

0111 64 31 44
info@dorpsraadnieuwerkerk.nl

010 789 02 81
info@dorpsraadnieuwerkerk.nl

Bestuur Dorpsraad

Middenstand

Openbaar groen, website en
verkeer & veiligheid

Penningmeester

Middenstand

Jeugd, onderwijs, sport en 
verenigingen, 

Algemeen, senioren en PR


