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Uw kenmerk:
Uw brief van:

Ondenruerp:
Agenda jaarlijks overleg
met wethouder Vermue

Geachte heer Van Dam.

Ons kenmerk:
Heinkenszand, 17 augustus 2007

Voor het overleg met uw dorpsraad en wethouder Vermue op dinsdag 21 augustus 2007
ontvangt u hierbij de agenda. Wethouder Vermue is voorzitter van deze bespreking.
Verder wil ik u er op wijzen dat dit overleg betrekking moet hebben op beleidsmatige zaken.
Losliggende stoeptegels, straatwerk, klachten en/of opmerkingen over de groenvoorziening
e.d. in uw directe omgeving moet u melden tijdens het spreekuur Buitendienst.

AGENDA:

L Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Marktplaatsenbeleid:
Wat zijn de criteria voor het aantal plaatsen op de weekmarkt. In relatie met het kleine
kernen beleid is dit uiterst merkwaardig.

4. Arduin:
Ook nà de info blijft er wat ruis. Wat is de reden dat deze specifieke gevallen in
Nieuwdorp zitten en hoe zit het met begeleiding van de cliënten.
Besteed Arduin de begeleiding in sommige gevallen uit aan het dorp.

5.  AED:
De Rabobank heeft tot op heden de regel gehanteerd AED's in gebouwen met
dagelijks toezicht te plaatsen. Kan de gemeente zorgen voor een uitzondering

, of helpen zoeken naar alternatieven.

6. Sloeweg:
Wat is de status. Hoe zit het met geluidwerende maatregelen en zijn er ondertussen
al gedetailleerdere tekeningen.
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Sloepoort:
Wat is de status. Dorpsraad heeft begrepen dat 's-Heerenhoek naar de Raad van
State gaat. Betekent dit dat de groenstrook voor 's-Heerenhoek nu meer prioriteit
krijgt?

Bestemmingsplan / Woningbouw:
Dorpsraad denkt dat de 70130 regel een gevaar voor Nieuwdorp oplevert doordat
door het uitblijven van geleidelijke woningbouw bepaalde bevolkingsgroepen zoals
ouderen en jongeren het dorp worden uitgedreven. Wat is de status van het
bestemmingsplan.

Ommetjes/Sloebos/Sloekreek/Museum:
- Status grondvenruerving
- Plannen en mogelijkheden
Wanneer wordt dorpsraad betrokken bij de plannen Sloebos (raadsbesluit Sloepoort
voor april 2008 concreet plan).

Sloegebied:
- Activiteiten op het haventerrein (uitbreiding stortplaats?)
- Sea Invest en andere container gerelateerde activiteiten

Dorpgerelateerde zaken:
Bomen Margrietstraat t.o.v. bejaardenwoningen. Wat is hiervan de status.
(De bewoners hebben al meerdere malen aangegeven dat deze overlast geven!)

Parkeren/Sl ui pverkeer:
Dorpsraad kr'rjgt veel opmerkingen over parkeren op stoepen. Of de dorpsraad daar
wat aan kan doen. Handhaven is een taak van de gemeente, maar handhaven kan
alleen als er alternatieven zijn. Mbt het sluipverkeer lijkt het de dorpsraad onjuist om
dit aan de Sloeweg te koppelen. Dat gaat ook een verhaal van lange adem worden.
(De Sloeweg is volgens de dorpsraad ook weer ergens aan gekoppeld).

Rondvraag: Agressieve honden en het geldende beleid.
(er is een brief van een inwoner binnen gekomen mbt een agressieve hond).

Sluit ing

Met vriendelijke groeten,
Afdeli ng Bestuursondersteuning,
Marian Weijsters, Contactpersoon Dorpsraden.
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