
 

           

Voorwoord 

 

Bij deze wil ik alle leden van de Dorpsraad en Anneke van Kampen 

Beleidsmedewerker van de Gemeente dankzeggen voor hun bijdrage en inspanning voor 

deze inwonersavond. In het bijzonder Anne-Karin welk het gehele programma op een 

voortreffelijke manier heeft geleid. 

 

 

Verslag vergadering  

Inwonersavond13 november 2018   

Dorpsraad Nieuwe Tonge in Bloei! 

 

Aanvang  half 8  uur  locatie: Ons Dorpshuis Nieuwe-Tonge. 

 

Om half 8 heeft Anne-Karin Guijt namens de Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei! alle 

inwoners en genodigden, raadleden en belangstellenden van harte welkom geheten en het 

bestuur van de Dorpsraad voorgesteld. Schatting aanwezigen ca 130 personen. 
 

Via een powerpoint presentatie heeft zij aangegeven wat het programma voor de avond is en 

geeft aan dat onze kernwethouder regelmatig zal invallen als er vragen zijn over bepaalde 

onderwerpen. 

 

Kort geeft zij aan wat het doel is van de Dorpsraad en laat via wat beelden een kort 

overzicht zien van de gerealiseerde projecten van de afgelopen tijd. Aangestipt worden de 

Anbi status, windfonds en een uitleg over de subsidieaanvragen. Beelden waren er met uitleg 

over het klimrek Dierenwei, 4/5 mei viering. Watersnoodrampherdenking en de zuilen om 

Battenoord. 

 

Hans de Haan Politie kreeg het woord en vertelde wat de nieuwe opzet van de politie wordt 

op ons eiland en drukte toch een ieder op het hart aangifte te doen van alle zaken die 

verstoring van de openbare orde zijn. Hij bedrukte wel dat niet op ieder aangifte een vervolg 

wordt ingesteld maar deze worden wel geregistreerd en meegenomen in de rapportage. Dit 

is weer van belang om meer politie op straat te krijgen en aan te geven dat er daadwerkelijk 

meer toezicht moet komen. Kees Overweel ( Hoofd Boa ) gaf ook na de vergadering aan dat 

dit ook voor hem  en zijn team geldt:  Bij weinig klachten er geen prioriteit aan het toezicht 

en handhaving wordt gegeven. 

 

Daarna gaf Anne-Karin Guijt duidelijk aan dat de aanpassingen op de N215 duidelijk 

doorgaan en haar beslag zal vinden uiterlijk 2023. Men is bezig met de grondverwerving. 

De situatie in Nieuwe-Tonge zal voorrang hebben op de geplande werkzaamheden van de  

N 215 in en rond Middelharnis. 

 

Dingeman van Es van Estate Invest gaf aan wat de plannen zijn bij de realisatie van plan 

Lucard en gaf aan dat alle inwoners  kunnen aangeven wat voor soort woningen zij wensen 

en zich kunnen melden als eventuele gegadigde voor een woning. In nauw overleg met de 

gemeente en de Dorpsraad wordt bekeken wat de beste optie is voor Nieuwe-Tonge. 

De vraag in het algemeen van de inwoners is  zorg aub voor (betaalbare) woningen voor 
ouderen. 



 

           

 

Daarna gaf de kernwethouder  Daan Markwat aan waarom er vertraging is bij de 

totale renovatie van het Korte Weegje en de zijstraten. Enerzijds door 

afstemmen met diverse onderaannemers en hun drukke werkzaamheden en als bijkomende 

probleem, dat de bomen welk eerst moeten worden verwijderd, zich in veel gevallen de aan 

en afvoerleidingen volledig  hebben ingesloten in de wortels. Dit moet eerst worden 

opgelost zodat de bewoners niet volledig worden geïsoleerd. 

 

Anne-Karin gaat verder met de situatie aan de Westdijk (ontbreken van een stoep). 

Hondenpoep. Dukdalfpaal voor de herinnering aan de onderwaterzetting van polders om 

Nieuwe-Tonge door WO2GO. 

 

De bestaande regeling van hondenbelasting en opruimplicht etc. was in het verleden per 

gemeente anders geregeld en de huidige gemeente komt volgend jaar met een nieuwe 

regeling voor deze materie welk voor het gehele eiland zal gelden aldus Daan Markwat welk 

aangaf dat de gemeente hier een uniforme regeling voor gaat vaststellen. 

 
Als laatste voor de pauze  werd de vlag en sleutelhanger gepresenteerd welk een ieder kon 

bestellen of aanschaffen tijdens de pauze bij Bertrand van den Boogert van het 

Streekmuseum te Sommelsdijk. 

 

In de pauze werd veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden om met de voorgaande 

sprekers te praten en hun vragen direct te stellen. 

 

Na de pauze een impressie van ons mooie buitengebied met de aandacht voor het bruggetje 

naar Landgoed Battenoord. 

 

Hierna kreeg Eric Roeland en Esther Slegh het woord om in een afgerond verhaal aan te 

geven hoe de gemeente in de komende jaren omgaat met de duurzaamheid van onze 

energiebronnen. Wat we moeten in het energieakkoord en wat we er mee kunnen doen als 

gemeente en individuele burger. 

 

Daarna kon men vragen stellen en onderstaand een lijst met de vragen welk de komende tijd 

aandacht zal krijgen: 

 

• Reactie op hondenstront ook de paardenoverlast. 

• Hoe zit het met het RABO pand  

• Zijn of komen er oplaadpalen voor auto’s  

• Straatverlichting Tuundorp  

• Verkeerd geplaatste lantarenpaal naast en op parkeerplaats Ons Dorpshuis 

• Meer woningen voor 65 + Voor ouderen in het algemeen. 

• Staat WOZOCO  

• Rode lampen op de windmolens Krammer 

• Komen er nog meer molens in de toekomst  

• Worden er nog sociale huurwoningen gebouwd 

 
Deze vragen werden beantwoord door o.a. Daan Markwat en het Duurzaamheid team. 



 

           

En zullen door gemeente en Dorpsraad worden uitgewerkt. 

 

Tevens zijn er formulieren ingevuld met vragen /opmerkingen welk onderstaand 

kort worden weergegeven: 

 
• Hans de Haan controle snelheid Korteweegje/ Oudelandsedijk zal na renovatie plaatsvinden 

in overleg. 

• Petra de Vette Snelheid op Westdijk o.a. bij uitlaten hond en slechte verlichting. 

• Jeugd:   Jarno/Jelle/Jantine en Job   

Aandacht voor voetbal / speelveld slechte grasmat en vraag om jeugdhonk etc. 

• Carolien v d Velde: Bordje dukdalf WO2GO slecht leesbaar graag paadje om er heen te 

kunnen lopen. 

• C. Kersten Knops: Rabobank / Polenhotel 

• Anne Marie Legierse:  

Verzoek fietspad Nieuwe-Tonge- Dirksland ( watertoren ) Te hard gereden op de dijk 

• Nettie van Heemst: Graag woon-zorgcomplex. 

• André Both: Brug vanaf fietspad naar Battenoord slecht begaanbaar voor rolstoel door gaten. 

Tevens slecht internet in Battenoord. 

• Corrina Dekkers: Uitlaatstrook Westdijk Stank bij nat weer van hondenstront. Iets aan te 

doen?  

 
Deze onderwerpen zullen worden besproken op de vergadering Dorpsraad endoor 

Gemeente indien van toepassing opgepakt en in overleg met Dorpsraad terug gekoppeld. 

 

De voorzitter Anne-Karin Guijt bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht. De sprekers 

voor hun bijdrage en een ieder welk heeft bijgedragen aan deze avond zoals Daan Markwat/ 

Anneke van Kampen en Bertrand van den Boogert en het team van Ons Dorpshuis. 

 

Einde bijeenkomst  ca half 11. 

 

Namens de Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei! 

Secr. Dick  

 

 

 


