SECRETARIEEL JAARVERSLAG ST. DORPSRAAD OUWERKERK 2011
Samenstelling dorpsraad
24 november 2010 is er een volledig nieuwe dorpsraad gestart met 5 leden. In april 2011 is de
dorpsraad uitgebreid naar 7 leden, hierdoor zijn we op volle sterkte gekomen. Arjan van
Westenbrugge heeft zijn functie als penningmeester, wegens drukke privé omstandigheden,
per 1-1-2012 neergelegd.
Els Pannekoek is 1 november 2011 aangetreden en zal de functie van penningmeester op zich
nemen.
Peter Vijverberg
Tilly Boogerd de Vrieze
Arjan van Westenbrugge
Els Pannekoek
Wim Remeeus
Angelique van Lammeren
Astrid Langendoen
Rob vd Zande

voorzitter
secretaresse
penningmeester (functie neergelegd per 1-1-2012)
penningmeester (sinds 1-11-2011)
lid
lid, notuliste
lid, verhuuradministratie dorpshuis (sinds 5-4-2011)
lid, technische zaken dorpshuis (sinds 5-4-2011)

Vergaderschema
We zijn gestart met een informatieve bijeenkomst over windmolens op maandag 3 januari.
Openbare dorpsraadvergaderingen zijn geweest op dinsdag 22 maart en woensdag 12 oktober.
De dorpsraad heeft 12 bestuursvergaderingen gehouden. Daarnaast zijn er nog een aantal
besprekingen geweest. De leden hebben zeer regelmatig contact via telefoon en e-mail gehad.
Bijeenkomsten en vergaderingen waarvoor een uitnodiging werd ontvangen zijn indien mogelijk
bezocht.

Werk van de dorpsraad
De dorpsraad heeft o.a. het doel om de leefbaarheid in de kern te bevorderen. In 2011 is daar hard
aan gewerkt en goed tot uiting gekomen. Ook de communicatie met de gemeente SchouwenDuiveland is in 2011 volledig hersteld.
De Stichting Dorpsraad Ouwerkerk, huurt als enige dorpsraad op Schouwen-Duiveland het dorphuis
in de eigen kern. Hierdoor zijn de werkzaamheden van de dorpsraad erg omvangrijk.
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Waar heeft de dorpsraad zich in 2011 mee bezig gehouden?

Dorpsraad:


Het realiseren van de verlichting van de toren
De verlichting is aangeschaft en aangelegd. Tijdens de familiedag op 25 juni is de
verlichting voor het eerst ontstoken. De verlichting is aan op vrijdag- en
zaterdagavond en tijdens feestdagen. De periode rondom de kerst is de toren
dagelijks verlicht.



De herdenking van de watersnoodramp 1953
Op 1 februari is op gebruikelijke wijze de herdenking ter nagedachtenis aan de
slachtoffers van de watersnoodramp 1953 gehouden. Tijdens de eilandelijke
herdenking bij de caissons was een afvaardiging van de dorpsraad aanwezig.



Samenwerking met de verenigingen
In het voorjaar is er een bijeenkomst voor alle verenigingen van het dorp gehouden,
hieruit zijn de familiedag en de stamppotavond/ontsteken verlichting kerstboom tot
stand gekomen.



Het openhouden van de speelplaats bij de school
Stichting Obase is voornemens geweest een hek rondom de school te plaatsen. Het
schoolplein wordt dagelijks na schooltijd door de kinderen gebruikt als speelplaats.
De dorpsraad heeft zich ingezet voor het openhouden van het schoolplein.



Het luiden van de torenklok
De klok van de toren is begin van het jaar opgehouden met luiden. Niet alleen de
toren maar ook menig inwoner is dan ook gelijk van slag. Na enkele contacten werd
de klok hersteld en kon met Pasen weer worden geluid.



Schoonmaak strandje
Jaarlijks wordt het strandje, onder de vloedlijn, door vrijwilligers ontdaan van oesters
e.d. Na herstel van de zeedijk is er materiaal op het strandje achtergebleven. Na
herhaaldelijk contact met de gemeente en het waterschap zijn deze materialen
opgeruimd. Tevens is het zeewier weggehaald.



Tij van de toekomst
De dorpsraad heeft een zienswijze ingediend bij de gemeente, deze is gepubliceerd
in het Aollegaertje.



Kernbezoek
Burgemeester Rabelink is samen met zijn echtgenote en Pethy Maris
(gemeentemedewerker) op kernbezoek geweest. Het thema was “bedrijven” Het
bezoek begon bij Caravanservice Ouwerkerk, hiervandaan is het gezelschap per fiets
langs het strandje naar zorgboerderij de Stelle en Fruitkweker Wim en Joleen
Remeeus gefietst. Aangekomen op het dorp hebben ze Bakkerij Boot bezocht waar
bakker Jan Boot door burgemeester Rabelink werd gefeliciteerd met zijn 65e
verjaardag.
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Familiedag
Na een bijeenkomst met de verenigingen van Ouwerkerk, is besloten de familiedag
van S.V. Ouwerkerk als uitgangspunt te nemen voor een familiedag met breder
draagvlak. Deze dag is door meerdere verenigingen georganiseerd. De familiedag
blijkt een succes en zal een vervolg krijgen in 2012



Stamppotten/Kerstverlichting
In dezelfde bijeenkomst als hierboven genoemd wordt aangegeven door diverse
verenigingen rondom het aansteken van de lichten van de kerstboom iets te
organiseren. Dit is de stamppotten avond geworden, waarvoor ongeveer 120
personen zich hadden aangemeld. Ook de stamppotten avond is een succes en zal
een vervolg krijgen in 2012.



Halloween
Een aantal vrijwilligers heeft samen met de beheerder van het dorpshuis een
halloweenfeest in de herfstvakantie voor de kinderen georganiseerd. ’s Middag zijn
er pompoenen uitgehold. Op zaterdagavond is er een rondgang door het dorp
geweest met na afloop voor de kinderen in het dorpshuis een disco, spookhuis en
film.



Doorgroeistenen in de Laan der Wereldveteranen
Doorgroeistenen zijn aangelegd zodat de diepe gaten direct naast het wegdek
verleden tijd zijn.



Kerstboom en verlichting
De kerstverlichting van de kerstboom is in 2011 vernieuwd. Het zetten van de boom
en het ophangen van de verlichting (en ook weer opruimen) is door de dorpsraad in
samenwerking met vrijwilligers geregeld.

Dorpshuis:


Behoud van het dorpshuis i.p.v. overgaan naar St. Dorps- en gemeenschapshuizen S-D
Na het hebben van gesprekken en daaruit het verzamelen van informatie met de
gemeente Schouwen-Duiveland, de St. Dorps- en gemeenschapshuizen S-D, het op
vrijwilligers draaiende dorpshuis van Nieuwerkerk, en de beheerder van het
dorpshuis in Ouwerkerk, is tijdens de openbare vergadering van 22 maart besloten
het beheer van het dorpshuis in eigen hand te houden.



Wijziging van de beheerder van het dorpshuis
Eric de Crom heeft aangegeven per 1 augustus te stoppen met het beheer van het
dorpshuis. De dorpsraad heeft Johan en Bea bereid gevonden om het dorpshuis
vanaf 1 augustus te gaan beheren.



Grote opruiming dorpshuis
Alle leden van de dorpsraad hebben de handen uit de mouwen gestoken en hebben
op een zaterdag in augustus “grote opruiming” gehouden, gevolgd door nog een
avond “poetsen”.
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Dorpshuis
Er is veel tijd en energie gestoken in prachtige plannen die ons werden
voorgehouden door Stichting Octocare om het dorpshuis te verbouwen, beheren en
schoonhouden. Deze plannen zouden volgens Stichting Octocare allemaal met
subsidiegelden gerealiseerd kunnen worden. Uiteindelijk heeft Stichting Octocare
zich teruggetrokken omdat ze deze plannen niet konden realiseren. Stichting
Octocare zal nog wel het schilderwerk in het dorpshuis in 2012 voor haar rekening
nemen.

Subsidies
Er is subsidie verleend aan:
 Oranjeverening Prinses Beatrix
 Koersbalvereniging Ouwerkerk
 Stamppot avond / kerstverlichting

Wat willen we in 2012 gaan doen:
2012 zal worden gestart met een Nieuwjaars High Tea voor (eenzame) ouderen. De Familiedag en de
Stamppot avond / kerstverlichting zullen de onderwerpen zijn op de bijeenkomst voor alle
verenigingen. De dorpsraad vindt het erg belangrijk dat deze dorpsfestiviteiten in stand gehouden
worden. 1 februari 2013 is het 60 jaar geleden dat de watersnoodramp heeft plaatsgevonden, de
bedoeling is hier speciale aandacht aan te geven. In 2012 zullen wij ons hiervoor gaan inzetten. Het
dorpshuis zal worden voorzien van een kwastje verf, de keuken zal geheel worden vervangen.
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