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programma
• Opening
• Vaststellen notulen/ jaarverslag/ jaarrekening
• Projecten
• Dorpsauto
• Dorpsplan “Nieuwdorp op de kaart”
• Vaststellen huishoudelijk reglement
• Verkiezing bestuursleden
• Pauze
• Discussie
• Sluiting



Ommetjes

Activiteiten

Pinautomaat Rabobank

geuroverlast

Picknickplaats

woningbouw

weekmarkt
Sloeweg



Dorpsauto

Wheels for All
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Nieuwdorp op de kaart



Inleiding

Stichting Dorpsraad Nieuwdorp

• Nieuwdorp op de kaart

• Aanleiding
• Ingrediënten
• Uitwerking
• Nieuwe allianties



Speelvoorzieningen

Basissubsidie vanuit gemeente Borsele en 
een bijdrage voor vervanging toestellen uit 
het speeltuinfonds

Speeltuinvereniging  ‘De Vluchtheuvel’

Lichamelijke, sociale en creatieve 
ontwikkeling van kinderen

Leefbaarheid dorp
Jaarlijks open van:
15 april t/m de herfstvakantie

Onderhoud door gemeente en 
vrijwilligers

Warenwetbesluit Attractie- en 
speeltoestellen

Aansprakelijkheid



Nieuwdorp

Plan  voor thematisch wandelpad : ‘De Ommetjes’

Nationaal Landschap

Ingediend bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland in 2007 



Structuurplan gemeente Borsele april 2009 Dorpsprofielen

Gemeente Borsele/RDH



Aandacht voor leefbaarheid t.o.v. 
aangrenzende industrie

Stimuleren weekmarkt en diensten

Instand houden kleinschalige detailhandel 

Inbreiding en herontwikkeling
westelijk deel van het dorp 

verbinden groene uitloopgebieden
aan west en zuidzijde kern 

Ontwikkeling brandweerkazerne

Verbeteren dorpsentrees 

Versterken dagrecreatief aanbod  

Nieuwe wandel – en fiestroutes en extensieve dagrecreatieve voorzieningen

Structuurplan gemeente Borsele april 2009 Dorpsprofielen

Gemeente Borsele/RDH



+ =

Opening  30 oktober 2009

Museum Infatuate wordt Bevrijdingsmuseum Zeeland
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Herziening visiedocument 2004 in 2009

Hoofdstuk 3.

Leefbaarheid en de peilers.

1. Woningbouw
2. Milieuhinder verminderen/tegengaan
3. Veiligheid
4. Basisvoorzieningen op peil houden
5. Recreatieve voorzieningen 

creëren en uitbouwen



speeltuin horeca Sloebos wijnmakerij

picknickplaatsglaskunstOmmetjes

Partycentrum/ a la carte

Peiler 5 Recreatieve voorzieningen creëren en uitbouwen;                      INGREDIËNTEN

museum



• In 2015 dagrecreatie in Nieuwdorp op de kaart 
• Een gevarieerd toeristenmenu
• De bekende ingrediënten 
• En een paar ………………….
• Ommetjes als bindmiddel

Het plan in het kort
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Sloekreek

(vlieg)visvijver

Ontdekken………… Natuurlijke elementen versterken



Picknickplaats Quarlespolderweg/sluisweg



Wandel- en fietsnetwerken

Zwarte bessen fietstocht
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• speeltuin

•
(speel)bos?

• toekomst. bos

Aanwezig bos/groen

Zoekgebied Sloebos

Dorp…………….Groen ………….. Industrie



Groenlocaties in het dorp

A

B



Groenlocaties in het dorp



Behoefte aan speelruimte

•Beweging: het actief zijn met je lichaam. 
•Socialisatie: het omgaan met anderen/elkaar. 
•Constructie: het maken, bouwen, scheppen. 
•Fantasie/verkenning: het onderzoeken van mogelijkheden en daarbij de fantasie gebruiken.



wandelroute, structuur (onderdeel ommetjes)
Referentie:
Walderlebnispfad Zerf
Forstambt Saarburg

Zintuigenpad

educatie



Speelbossen

Plattegrond  speelbos Boeverijen, Mastbos Breda. 
Staatsbosbeheer



Speelbos Nieuwdorp ?

Geschiktheid van het groen

Ligging en bereikbaarheid

Afstand tot kern

Aanwezigheid andere voorzieningen





Touwbrug

Klimmen en klauteren

evenwicht



Bouw je eigen hut Rollenspel

Constructiespel

Regel- en wedstrijdspel

Constructie en sociaal



Fantasie/verkenning

waterspeelplaats

Kruip door…..



Natuurlijke elementen



Klimbos Nieuwdorp ??



Parcours voor iedereen

Funforest Tegelen



*

* Bevrijdingspark in combinatie met speelbos Wijnmakerij Boonman

samenhang 
creëren tussen 
het museum 
bezoek, de
´ommetjes´, 
het speelbos-
zintuigenpad, 
de speeltuin, 
maar ook de
op korte afstand 
gelegen 
wijnmakerij 
Boonman.

Samenhang



Bevrijdingspark



Locatie bevrijdingspark en uitbreiding Sloebos



Schetsbeeld bevrijdingspark



Nieuwdorp op de kaart

VRAGEN ??
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Bestuursreglement



Bestuurs Reglement

Artikel 1 De jaarlijkse algemene dorpsvergadering.

1.1 Toegang tot de vergadering
Op de dorpsvergaderingen zijn naast inwoners van het dorp ook
vertegenwoordigers van de media, bedrijven uit het Sloegebied, en
leden van college en gemeenteraad van harte welkom. Zij hebben
echter geen stemrecht.

1.2 Stemrecht tijdens vergadering
Toegelaten tot stemmingen zijn alle inwoners van Nieuwdorp boven
de 18 jaar die meer dan 1 jaar woonachtig zijn in Nieuwdorp. Controle
geschied op kennis van de aanwezige bestuursleden.

1.3 Verslaglegging

Het verslag dat op de algemene dorpsvergadering wordt gemaakt
wordt op de website geplaatst en gepubliceerd in de Borsele Bode.

Artikel 2 Media

2.1 Contacten met de media

Gezien de mogelijke impact van media contacten verlopen deze -
tenzij anders afgesproken - contacten met de media via de voorzitter
of secretaris. Contacten met de media worden zo snel mogelijk ter
kennis gebracht aan de mede bestuursleden.
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Artikel 3 Werkgroepen

3.1 Oprichting/beëindiging Werkgroep
Het bestuur van de Dorpsraad kan tijdens een vergadering het besluit 
nemen om een werkgroep in te stellen; Voordat een werkgroep wordt 
opgericht moeten doel en beschikbare middelen worden 
gespecificeerd. De werkgroep is gebonden aan de regels die voor de 
dorpsraad als geheel gelden. Een werkgroep kan worden ontbonden 
als het gedefinieerde doel bereikt is, of indien een meerderheid van 
het bestuur besluit een werkgroep op te heffen. 

3.2 Structuur Werkgroep
In een werkgroep neemt minimaal één lid van het bestuur van de 
dorpsraad zitting.
In een werkgroep kunnen ook inwoners van het dorp zijnde geen lid 
van het dorpsraad bestuur uitgenodigd worden. 

3.3 Mandaat 
De leden van de werkgroep worden gemandateerd om namens de 
dorpsraad een vooraf gedefinieerd doel te bereiken. ‘

3.4 Media
De voorzitter van de werkgroep is gemandateerd om namens de 
dorpsraad contacten met media te voeren. Indien mogelijk wordt dit 
vooraf overlegt met een lid van het dagelijks bestuur.

Bestuurs Reglement
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Artikel 4  Adviseurs

4.1 Aanstelling adviseurs
Het bestuur kan adviseurs benoemen die de vergaderingen bijwonen. 
Zij hebben  slecht  een adviserende stem. Op verzoek van het bestuur 
kan een adviserend  lid de dorpsraad vertegenwoordigen bij 
bijeenkomsten van derden waar de dorpsraad voor is uitgenodigd. 

4.2 Beperkte bevoegdheid
Een adviseur draagt de mening van de dorpsraad uit maar is niet 
gemandateerd om besluiten namens de dorpsraad te nemen.

4.3 Terugkoppeling
Een adviseur koppelt zo spoedig mogelijk zijn visie terug aan het 
bestuur van de dorpsraad. De dorpsraad zal op basis van het advies 
z.s.m.  een standpunt innemen.

Bestuurs Reglement
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Verkiezingen

• Aftredend

• Herkiesbaar

• nieuwe leden
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Discussie
• stellingen


