
 Jaarvergadering Dorpsraad Nieuwdorp op vrijdag 2 juli   

   

1 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name 

wethouder Miermans en de aanwezige raadsleden. 

 

2 De notulen van de vorige jaarvergadering op 6 mei 2009 worden 

vastgesteld en  de jaarrekening van de penningmeester wordt uitgereikt 

en besproken. 

 

3 

 
Het concept  van een dorpsauto, via de stichting “wheels4all” wordt 

behandeld en toegelicht door Sjaak Labruyere. Verschillende mensen 

vinden dat een leuk idee. Er zijn echter nauwelijks aanmeldingen om 

concreet deel te nemen. 

 

4 Het jaarverslag van de dorpsraad is verwerkt in de fraaie presentatie 

“Nieuwdorp op de kaart”. Samengesteld door Sebastiaan Bom. Tegelijk 

worden nieuwe plannen en mogelijkheden van gecombineerd gebruik 

van het Sloegroen voorgesteld in deze fotowandeling door het dorp en het 

bos. Deze presentatie oogst positieve reacties. Elly Kopmels mist het 

verenigingsgebouw “Ammekoare” in deze presentatie. Van verschillende 

zijde wordt haar verzekerd dat dit gebouw zeker goed meegenomen  kan 

worden in de routes. Zij is welkom met suggesties en initiatieven. 

 

5 Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt gepresenteerd en met 

algemene stemmen vastgesteld. 

 

6 5 bestuursleden zijn aftredend en 3 niet herkiesbaar. De secretaris 

bedankt Jan Polderdijk, die sinds  28  jaar lid is van de dorpsraad en 

sinds 2001  het tijdelijk voorzitterschap heeft vervuld. Hij blijft 

beschikbaar als adviserend lid. Als dank  voor al zijn werkzaamheden  

wordt hem een attentie aangeboden. Ook Peter Michielsen en Dies Hage , 

beiden afwezig, worden bedankt en ontvangen later een attentie. 

Gert Harthoorn en Sebastiaan Bom worden herkozen. Sjaak Labruyere 

komt als nieuw lid in de dorpsraad. Er zijn nog 2 vacatures,w.o. de 

voorzitter. 

 

7 In de pauze zijn er goede contacten en levendige gesprekken  

   

 Na de pauze worden er stellingen geponeerd en deskundigen reageren hierop  

8 Verkeer. 

 Snelheid van 30 km in het dorp. Meer afremmende maatregelen 

inrichten of meer handhaven? Connie Miermans legt uit dat de bal vaak 

tussen overheden heen en weer wordt gespeeld. Dit lost echter niet het 

probleem op. 

Koos Hage legt de praktische problemen van de politie uit. Pieter 

Akkerman (van de Coudorp) is een burgerinitiatief gestart. Bij 50 

handtekeningen over een probleem, komt het in de raad of wordt op de 

gemeente behandeld. Pieter heeft zich goed in de materie verdiept. 

Verschillende oplossingen hebben ook weer nadelen. Verkeersdrempels 

bij oude huizen bijv. Bij de dorpsentrees is ook het waterschap weer 

betrokken. Connie juicht het organiseren van een burgerinitiatief toe. De 

dorpsraad steunt het initiatief. Gemeente geeft aan dat aanpassingen 

 



zoveel mogelijk in combinatie met regulier onderhoud worden 

meegenomen. 

9 De weekmarkt. 

Ieder is blij dat de slager erbij gekomen is. Waar is nog meer behoefte 

aan? Een textielkraam zou mogelijk emplooi hebben. Maar Connie 

Miermans legt uit dat de regelgeving voor weekmarkten toch vrij strikt 

is. De gemeente zorgt ook voor voorzieningen voor de kramen.(electrisch) 

Op dit moment is er geen noodzaak om hier als dorpsraad tijd in te 

steken. 

 

10 (Openbaar) vervoer 

Het busvervoer is op dit moment goed geregeld. De dorpsraad houdt wel 

een vinger aan de pols als straks de nieuwe dienstregeling wordt 

vastgesteld. Aan het project van de dorpsauto zal nog eens meer 

bekendheid worden gegeven omdat er op dit moment erg weinig 

aanmeldingen zijn. 

 

11 Industrie. 

Het meetnet is een mooi resultaat. Wat betreft railwind  maken we ons 

zorgen over de hoge masten boven treinen met gevaarlijke stoffen. 

 

12 Dorpsaanzicht. 

De plantenbakken zijn een succes. Waar vrijwilligers ze willen 

verzorgen, kunnen er meer geplaatst worden. Het maaien in het bos zou 

vaker kunnen. Is het iets om dit aan een kleine zelfstandige uit te 

besteden? 

Het groen of met planten aankleden van de dorpsentree’s biedt een 

mooie kans om het verkeer te reguleren door bij de komborden groen 

aangeklede versmallingen met oversteekplaatsen te creëren. 

 

13 Jeugd 

Er zijn vragen over speelvoorzieningen en hangplekken deze zullen 

worden geintegreerd in de Sloegroen plannen. Skate voorziening zou 

binnenkort worden geplaatst. 

 

14 Scholen  

Dit discussie stuk wordt overgeslagen omdat de scholen al op andere 

plekken op de agenda staan. 

 

15 In dit dorp zijn verschillende kleine comitees  en clubs die een activiteit 

organiseren. Wanneer deze onder een overkoepelende stichting zouden  

functioneren zou er makkelijker iets met Kamer van Koophandel en 

verzekering kunnen. Connie Miermans suggereert de dorpsraad als 

koepel. Overigens heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering. 

 

16 De secretaris sluit de vergadering  en nodigt ieder uit nog een glas te 

drinken. 

 

   

 


