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UITNODIGING JAARVERGADERING  DORPSRAAD 
Wie: Alle inwoners van Nieuwdorp 
Waar: in Ammekore, Hertenweg 2, Vrijdag 2 juli om 19.30 
 
Dit jaar is door de dorpsraad weer behoorlijk aan de weg getimmerd en we hebben volop 
plannen voor de komende jaren. Tijdens de jaarvergadering kunt u aangeven wat u belangrijk 
vindt voor Nieuwdorp en zo invloed uitoefenen op de zaken die de dorpsraad oppakt.  
 
Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan. 
De dorpsraad probeert op allerlei manieren de leefbaarheid te vergroten. Daarom hebben we –
helaas tevergeefs - met diverse partijen geprobeerd de pinvoorziening op het dorp te behouden. 
We hebben dankzij RenB wonen wel een picknickplaats gerealiseerd en deze dankzij de NLdoet 
actie en Stichting Landschapbeheer Zeeland kunnen voorzien van groen, Daarnaast hebben we 
onze energie gestoken in o.a. het museum, ommetjes, de Sloeweg, verkeersveiligheid, 
woningbouw, parkeerproblemen en de weekmarkt. Verder hebben we het druk gehad met zaken 
in het industriegebied. We zaten met Zeeland Seaports, provincie, gemeente, andere 
dorpsraden en diverse bedrijven om de tafel. In mei is dankzij de dorpsraad de basis gelegd 
voor het meetnet rondom het Sloegebied. Op onze website www.dorpsraadnieuwdorp.nl kunt u 
over al deze onderwerpen meer informatie vinden. We hebben vorig jaar november als enige 
Zeeuwse kern de landelijke finale gehaald van de Dorpsvernieuwingsprijs! 
 
Wat zit er nog in het vat: 
Vorig jaar was het een druk jaar maar ook voor dit jaar hebben we een (over)volle agenda. We 
proberen een dorpsauto project te starten en we gaan verder met ons project Nieuwdorp op de 
kaart. We willen inwoners op projectbasis in zetten. Om zo van hun specifieke kennis en inzet te 
kunnen profiteren. 
 

Agenda jaarvergadering 2 juli 2010 

- opening; 
- vaststellen notulen / jaarverslag / jaarrekening 
- projecten; 
 - Dorpsauto 
 - “Nieuwdorp op de kaart” (o.a. gecombineerd gebruik Sloegroen)  
- vaststellen huishoudelijk reglement 
- verkiezing bestuursleden: 

 5 bestuursleden treden volgens het schema af in 2010, Jan Polderdijk is niet 
herkiesbaar; 

 Dies Hage en Peter Michielsen hebben aangegeven hun werkzaamheden voorlopig op 
een lager pitje te willen zetten;  

 Gert Harthoorn en Sebastiaan Bom zijn herkiesbaar; 
 Sjaak Labruyere is verkiesbaar als dorpsraadlid; 

- pauze; 
Na de pauze kunt u in gesprek met de dorpsraad én wethouder Miermans over zaken die ú bezig 
houden. Afhankelijk van de opkomst bepalen we hoe we dit invullen. Onderwerpen die 
aangesneden worden zijn o.a. woningbouw, overlast door industrie, brede school en wat u ter 
tafel brengt.  
- sluiting; 

 

Verslag jaarvergadering dorpsraad gehouden op 6 mei 2009 in "Ammekoare" 

De voorzitter Jan Polderdijk opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen. 
Kort wordt stilgestaan bij het overlijden van ons dorpsraadlid Wim Swint vorig jaar. Er zijn 
mededelingen over Zeeland Seaports en over de sinds 2005 slepende kwestie terrein Boot en 
Buteijn. Het jaarverslag wordt door Hans van Dam besproken. 
 



 

Voor de bestuursverkiezingen wordt Jan Polderdijk die een Koninklijke onderscheiding heeft 
gekregen gefeliciteerd. Dit wordt onderstreept met een fles wijn en een cadeautje. Hans van 
Dam en Griet Aarnoutse worden herkozen en Anja de Vos treed aan als nieuw lid. 
  
Na de pauze wordt het visiedocument besproken. In het verleden bleek het visiedocument 
waardevol in gesprekken met provincie en gemeente. De gesprekspartner weet duidelijk waar 
de dorpsraad Nieuwdorp voor staat. Dit was mede de reden om het visiedocument voor de 
komende 5 jaar te vernieuwen. De verschillende pijlers van onze visie worden besproken. Bij de 
basisvoorzieningen komt ook de school aan de orde. Er ontstaat discussie over de wenselijkheid 
van samengaan van basisscholen en verschillende vormen van samengaan. In het dorp zijn veel 
voorstanders van samengaan. Destijds bleken in de gemeente nog andere argumenten een rol 
te spelen. Het is nu een andere tijd. Wensen van de ouders en het belang van de kinderen zou 
toch voorop moeten staan. Na het afronden van de presentatie volgt de rondvraag en om 21.45 
uur wordt de vergadering gesloten. Daarna zijn we onder het genot van een drankje nog 
informeel samen. 
 

Dorpsauto’s in Nieuwdorp 
 
Doet u mee? 
Wilt u alleen betalen voor een auto als u hem gebruikt? En woont u  in Nieuwdorp? Dan kunt u mogelijk 
gebruik  gaan maken  van  een  dorpsauto. De  dorpsraad Nieuwdorp  onderzoekt  de mogelijkheid  om  twee 
dorpsauto’s in te zetten. Daarvoor moeten er minimaal vijftien deelnemers zijn. Bij voldoende belangstelling 
organiseert de dorpsraad een informatiebijeenkomst, waar zij de details van het project uitlegt.  
 
Waarom een dorpsauto?  
Het openbaar vervoer is niet altijd toereikend in de gemeente Borsele. Veel mensen zien een eigen auto als 
oplossing  voor  dit  probleem. Maar  de meter  van  een  auto  tikt  altijd  door. Denkt  u  bijvoorbeeld  aan  de 
afschrijving, wegenbelasting, brandstof en autoverzekering. De dorpsauto biedt hiervoor een alternatief. Ook 
levert u een bijdrage aan de vermindering van de CO2‐uitstoot, want als abonnementhouder rijdt u in relatief 
nieuwe en zuinige auto's.  
 
Wat kost een dorpsauto?  
Als u gebruik wilt maken van de dorpsauto, sluit u een abonnement af bij de aanbieder. Daarnaast betaalt u 
een bedrag per gereden kilometer en de gebruiksduur. U kunt denken aan abonnementsgeld vanaf €   5,00 
per maand, een uurtarief vanaf € 2,50 en kilometerprijzen vanaf € 0,18 per kilometer. De aanbieder betaalt 
het tanken, de reparaties en de verzekering. U ontvangt aan het einde van de maand een rekening voor het 
gebruik van de auto. 
 
Wanneer is een dorpsauto voordelig?  
Een dorpsauto is voordelig voor mensen die minder dan 10.000 kilometer per jaar rijden. Onderzoek van de 
Consumentenbond wijst uit dat een dorpsauto een gemiddelde besparing oplevert van € 1.440,‐ per jaar.  
 
Hoe werkt het?  
Het  reserveren  van de  auto  gaat  per  telefoon of  via  internet. Dit  kan  van maanden  tot  vijf minuten  van 
tevoren. Met een persoonlijk pasje opent en start u de auto.  
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst? 
Heeft  u  belangstelling  om  deel  te  nemen  aan  de  dorpsauto?  Dan  kunt  u  dit  aangeven  op 
www.dorpsraadnieuwdorp.nl.  Bij  voldoende  belangstelling  organiseert  de  dorpsraad  een 
informatiebijeenkomst. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per e‐mail.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Labruijere, lid van de dorpsraad Nieuwdorp, (0113) 
853989, dorpsauto@dorpsraadnieuwdorp.nl. Meer  informatie over de aanbieder van de dorpsauto vindt u 
op www.dorpsauto.nl.  
 
 


