Dorpsraad
Nieuwdorp
t.a.v.dhr.H. vanDam
Pr. Bernhardstraat2T
4455BA NIEUWDORP

Uw kenmerk:
Uw briefvan:

Onskenmerk:
Heinkenszand,
17augustus
2007

Ondenruerp:
Agendajaarlijksoverleg
metwethouder
Vermue
GeachteheerVan Dam.
Voor het overlegmet uw dorpsraaden wethouderVermueop dinsdag21 augustus2007
ontvangtu hierbijde agenda.Wethouder
Vermueis voorzitter
vandezebespreking.
Verderwil ik u er op wijzendat dit overlegbetrekking
moethebbenop beleidsmatige
zaken.
Losliggende
stoeptegels,
straatwerk,
klachtenen/ofopmerkingen
overde groenvoorziening
e.d.in uw directeomgevingmoetu meldentijdenshetspreekuur
Buitendienst.

AGENDA:
L

Openingen vaststelling
agenda

2.

Mededelingen

3.

Marktplaatsenbeleid:
Wat zijnde criteriavoorhetaantalplaatsenop de weekmarkt.
In relatiemet hetkleine
kernenbeleidis dit uiterstmerkwaardig.

4.

Arduin:
Ook nà de info blijfter wat ruis.Wat is de redendat deze specifiekegevallenin
Nieuwdorp
zittenen hoezit het metbegeleiding
vande cliënten.
BesteedArduinde begeleiding
in sommigegevallenuit aan hetdorp.

5.

AED:
De Rabobankheeft tot op heden de regel gehanteerdAED's in gebouwenmet
dagelijkstoezichtte plaatsen.Kande gemeente
zorgenvooreen uitzondering
of
helpen
zoeken
,
naaralternatieven.

6.

Sloeweg:
Wat is de status.Hoezit het met geluidwerende
maatregelen
en zijn er ondertussen
al gedetailleerdere
tekeningen.

Behandelddoor:

(0113)238491
MarianWeijsters,
doorkiesnummer
Postbus1, 4450 AA Heinkenszand.Stenevate
10, Heinkênszand.Telefoon
(0113) 23 83 83
Fax (0113)56 13 85 . E- mail info@borsele.nl.Bank
NederlandseGemeenten2850.01.345

Bijlagen:

7.

Sloepoort:
Wat is de status.Dorpsraadheeftbegrependat 's-Heerenhoek
naar de Raadvan
Stategaat. Betekentdit dat de groenstrook
voor 's-Heerenhoek
nu meer prioriteit
krijgt?

L

Bestemmingsplan
/ Woningbouw:
Dorpsraaddenkt dat de 70130regeleen gevaarvoor Nieuwdorpoplevertdoordat
door het uitblijvenvan geleidelijke
woningbouwbepaaldebevolkingsgroepen
zoals
ouderenen jongerenhet dorp worden uitgedreven.
Wat is de status van het
bestemmingsplan.

9.

Ommetjes/Sloebos/Sloekreek/Museum:
- Statusgrondvenruerving
- Plannenen mogelijkheden
Wanneerwordtdorpsraad
betrokken
bij de plannenSloebos(raadsbesluit
Sloepoort
voorapril2008concreetplan).

10.

Sloegebied:
- Activiteiten
(uitbreiding
op hethaventerrein
stortplaats?)
- Sea Investen anderecontainer
gerelateerde
activiteiten

11.

Dorpgerelateerde
zaken:
BomenMargrietstraat
t.o.v.bejaardenwoningen.
Wat is hiervande status.
(Debewonershebbenal meerderemalenaangegeven
dat dezeoverlastgeven!)

12.

Parkeren/Sl
uipverkeer:
Dorpsraadkr'rjgtveel opmerkingen
over parkerenop stoepen.Of de dorpsraaddaar
wat aan kan doen.Handhaven
is een taak van de gemeente,maarhandhaven
kan
alleenals er alternatieven
zijn.Mbt het sluipverkeer
lijkthet de dorpsraad
onjuistom
dit aan de Sloewegte koppelen.Dat gaatook een verhaalvan langeademworden.
(DeSloewegis volgensde dorpsraad
ookweerergensaangekoppeld).

13.

Rondvraag:
Agressieve
hondenen hetgeldendebeleid.
(er is een briefvaneen inwonerbinnengekomenmbteenagressieve
hond).

14.

Sluiting

groeten,
Metvriendelijke
Afdeling Bestuursondersteuning,
MarianWeijsters,
Contactpersoon
Dorpsraden.
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