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Startpunt van het jaarverslag is de jaarvergadering van 6 november 2002. Naar aanleiding van 
een vraag in deze vergadering omtrent communicatie is besloten een website te maken en 
hierop de lopende zaken kenbaar te maken. Deze is in februari 2003 on line gekomen. Gezien 
de vele positieve reacties voorziet de site in een behoefte. Zo is er over alle lopende zaken en 
reeds afgeronde punten veel informatie te vinden op de website.  
 
Naast onze website zijn de volgende highlights in het afgelopen jaar gepasseerd. 
 
Allereerst was er het JOP project. Na de moeizame perikelen vanaf 2000 over de JOP is 
besloten als dorpsraad een wat actievere rol in te nemen. Na verschillende bijeenkomsten met 
de jeugd en een flinke inspanning van de jeugd, dorpsraad en niet te vergeten Rudi van der 
Sluis als aannemer, heeft dit geleid tot een plan met een sluitende begroting en realisatie van 
een betegelde JOP met een reeds zo lang gewenste skatevoorziening. Vooralsnog lijkt het erop 
dat de overlast op verschillende plaatsen in het dorp verminderd is.  
 
De plannen voor windturbines Quarles kregen verder vorm. De dorpsraad heeft 
verschillende overlegmomenten gehad met de Gemeente en Eurowind (de belangenbehartiger 
van de initiatiefnemers), welk uiteindelijk geleid heeft tot een standpuntsbepaling van de 
dorpsraad. Over deze contacten kunt u e.e.a. terug vinden op onze website. Ook de 
verschillende rapporten  en visualisaties zijn hier opgenomen. Middels een enquête hebben 
wij u een bevestiging gevraagd van ons standpunt. Uit de enquête bleek dat u overwegend 
van mening bent dat windmolens in de nabijheid van ons dorp geen probleem zijn, als ze 
binnen de grenzen van het industrieterrein ‘Het Sloe’ gerealiseerd worden. Deze mening is 
geventileerd naar de Gemeente. In december 2003 of januari 2004 volgt een raadsvoorstel. In 
de enquête is ook gevraagd naar overige knelpunten of problemen waar u een rol voor de 
dorpsraad in weg gelegd ziet. Een overweldigend aantal reacties over het verkeer in ons dorp, 
variërend van de snelheidsmaniakken in de Quarlespolder tot het grote aantal stilstaande 
auto's in het dorp was het gevolg.  Met de gemeente is hierover reeds contact geweest, 
verschillende zaken worden volgend jaar opgepakt. Ook zullen we het Waterschap benaderen 
we houden u op de hoogte. 
 
Van de verschillende omvangrijke infrastructurele projecten rondom ons zijn momenteel de 
keuze van het tracé van de Sloelijn en de verbreding van de Sloeweg actueel. De dorpsraad 
heeft bij beide projecten ingesproken. Voor de Sloelijn heeft het inmiddels vastgestelde traject 
door Quarlespolder onze voorkeur (het minste belasting voor onze kern en het veiligst voor 
de verkeersafwikkeling naar zowel Goes als Middelburg). De procedure voor de Sloeweg staat 
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nog aan het begin; middels een notitie hebben wij als dorpsraad onze visie gegeven op de 
startnotitie van het project. Als dorpsraad zullen we dit project nauwlettend en actief blijven 
volgens. De notitie, alsmede onze inspraak op de verschillende projecten zijn terug te vinden 
op onze website.  In de jaar vergadering op 21 januari 2004 is de gedeputeerde Van Waveren 
uitgenodigd (met o.a. ruimtelijke ordening in zijn portefeuille) om een visie en toelichting te 
geven op het Provinciale beleid inzake de infrastruktuur. U bent hier al vast van harte voor 
uitgenodigd.  
 
De problematiek rondom het parkeren bij Ammekoare lijkt, mede met inmenging van de 
dorpsraad, een oplossing te krijgen in de aanschaf van het stukje landbouwgrond op de hoek 
van de Havenweg en Hertenweg.  
 
Het openbaar vervoer is wederom verandert. Ditmaal is niet alleen de route aangepast, ook 
het dienstrooster is ingrijpend gewijzigd. Het tolplein van de tunnel speelt nu een centrale rol; 
ons dorp moet het stellen met minder bussen en minder drukke tijden (aantal spitsbussen is 
vermninderd). Hierover hebben wij contact gehad met Connexxion, de Provincie en de 
Gemeente. Omdat Connexxion echter aan alle regels voldeed, veranderde er in eerste instantie 
niets. Echter, omdat vele organisaties  van zich hebben laten horen, is het dienstrooster per 1 
januari 2004 alsnog aangepast, deze aanpassing pakt voor Nieuwdorp op een aantal aspecten  
goed uit. 
 
Nu plan Coudorp II steeds meer vorm krijgt, blijven we strijden voor een uitbreiding van het 
woningenbestand. Mogelijke locaties zijn het huidige terrein van Boot & Buteijn, maar wat ons 
betreft ook aan de oostzijde van ons dorp in de richting van de Stoofweg.  Op dit onderwerp 
blijven we actief. 
 
Naast bovenstaande hightlights heeft de Dorpsraad in de volgende onderwerpen in meer of 
mindere mate haar rol gehad. Dit zijn onder andere: 
- communicatie met Rabobank over openingstijden en realisatie van een PIN automaat; 
- Bezoek Total / Dow (onderhouden contacten met buren);  
- Uitbreiding begraafplaats (uitvoering najaar 2003);  
- Verkeerssituatie Hertenweg (palen).  
- Jaarlijkse bijeenkomsten veiligheid dorpskernen (initiatief Gemeente en Politie). 
- Herinrichting Oranjeplein en Ring 
 
Ook het komende jaar staan wij voor de belangen van Nieuwdorp. Naast bovenstaande 
onderwerpen, die zeker door zullen lopen in de komende jaren, verwachten we ook op de 
volgende punten onze aandacht te moeten richten.  
- De herinrichting van het Oranjeplein en de Ring blijft uiteraard onder onze aandacht. 
- Milieubeleidsplan voor de Gemeente Borselle.  De dorpsraad neemt deel bij het tot 

stand komen hiervan middels deelname aan een werkgroep bij de Gemeente.  
- Bestemmingsplan buitengebied gehele gemeente (uitgezonderd industrie en de 

woonkernen). Ook hierin is de dorpsraad betrokken in de klankbordgroep. 
 
We hopen u met dit jaarverslag enig idee te hebben gegeven waar we ons zoal met bezig 
houden. Over alle onderwerpen kunt u op onze website meer informatie verkrijgen. 
http://www.dorpsraadnieuwdorp.nl. Voor vragen, opmerkingen ideeën over zaken die 
volgens u beter kunnen, anders moeten, verbeteringen behoeven, etc, kunt u zich altijd 
wenden tot een van de dorpsraadsleden. 


