
OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD 
DATUM: 21 OKTOBER 2013-10-21 
 
AANWEZIG: ZIE PRESENTIELIJST 
Vanuit de dorpsraad: mw. Van de Sande, Dhr Vijverberg, mw. Boogerd,                   
mw. Hendrikse, mw. Langendoen en mw. Van Lammeren 
 
AFWEZIG MET KENNISGEVING: 
G. Temmink, raadslid GroenLinks Schouwen-Duiveland 
H. Davidse; hoofd uitvoeringsbedrijf openbare ruimte 
Dhr. Remeeus. 
S.V. Ouwerkerk 
 
 
1. OPENING 

Dhr. Vijverberg opent de vergadering om 19.35 uur. 
Excuses aan de Rodonis omdat de vergadering weer op maandag valt. 
 

2. MEDEDELINGEN 
We willen de rondvraag verplaatsen naar voor de pauze zodat we na “de grote 
verleiding” zodat we makkelijk af kunnen ronden. 
 

3. INGEKOMEN STUKKEN 
 
Geen ingekomen stukken 
 

4. NOTULEN (12 NOVEMBER 2012) 
 
Notulen goedgekeurd. 
Er zijn ook geen vragen n.a.v. 
 

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 
 
De heren Donker en Manni hebben het jaarverslag goedgekeurd 
Er zijn geen vragen over het verslag. 
 
De zaalhuur zal enigszins stijgen. 
De incidentele verhuur momenten zijn ligt gestegen. 
 
De heer Lucas vraagt om het geld van de leefbaarheid nog meer te besteden. Dit 
kan als mensen een goed plan indienen. 
 
Mw. Thoms Vraagt of de kantine van de voetbal geschilderd kan worden. De 
voetbalvereniging kan hiervoor een plan indienen. 
 
De heer De Jonge vraagt of er subsidie verleent kan worden voor de prijzenkasten. 
Ze kunnen een plan indienen, maar het behartigt geen algemeen belang. 
 
De heer Boogerd wil subsidie aanvragen voor de ijsvereniging voor een nieuwe 



veegmachine. Ook deze vereniging kan een plan indienen. 
 
 
De heer Verkerk vraagt hoe het zit met de gemeente. Deze willen in de toekomst 
evenementen subsidiëren en niet in stenen. Dit wordt inderdaad een vraag voor de 
toekomst. Wij zullen vragen stellen aan de gemeente. 
 

6. KASCOMMISSIE 
VERSLAG + VERKIEZING. 
 
De heer Donker en de heer J.Manni hebben de boeken gecontroleerd en 
goedgekeurd. Het verslag wordt samengevat door een accountant. 
De heren keuren het financiële verslag goed. 
 
De heer Van de Hamer zal de heer Manni vervangen. 
 
 

7. BESTUURSVERKIEZING 
AFTREDEND: TILLY BOOGERD- DE VRIEZE (HERKIESBAAR) 
                             JOKE HENDRIKSE (NIET HERKIESBAAR) 
KANDIDATEN KUNNEN ZICH TOT EEN HALF UUR VOOR HET BEGIN VAN DE 
VERGADERING OPGEVEN BIJ HET SECRETARIAAT 
 
Er zijn geen kandidaten aangemeld. 
 
Mw. T. Boogerd-de Vrieze wordt herkozen en benoemd. 
 
We bedanken mw. Hendrikse met een bloemetje voor haar inzet en werk.  
 
De heer Lucas meld zich aan.  
 

8. BEHEER DORPSHUIS 
 
Het probleem van het beheer van het dorpshuis heeft zichzelf opgelost. 
Bea heeft problemen met haar gezondheid en kan niet alle werkzaamheden blijven 
doen. 
Met hulp van André Boogerd en Coby Sies wordt dit probleem opgelost en het 
beheer voortgezet. 
 

9. PAUZE : 21.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. “ DE GROTE VERLEIDING”  

DE GROTE VERLEIDING WIL U VERLEIDEN TOT HET KIEZEN VOOR GEZONDE 
EN LEKKERE PRODUKTEN. HET IS ZEELANDS GROOTSTE EN 
AVONTUURLIJKSTE BIOLOGISCHE (WEB)WINKEL. ALEX VAN HOOGTEGEM 
KOMT EEN PRESENTATIE HOUDEN OVER ZIJN BEDRIJF. 
 
De heer Hoogtegem heeft een interessant verhaal voor ons over bodembewerking, 
bodemvruchtbaarheid, onkruidbestrijding, bemesting en ziekten en plagen en 
natuurlijk zijn webwinkel. 
 
Zijn bedrijf levert allerlei groenten en hij werkt samen met andere producenten. 
De Grote Verleiding heeft ook een webwinkel. De producten worden bij u thuis 
afgeleverd. Een mooie oplossing voor ons stille dorp! 
U kunt de winkel bezoeken via www.DeGroteVerleiding.be  of een e-mail sturen 
naar klantenservice@degroteverleiding.be  
Ze verkopen niet alleen groenten maar ook fruit, kruiden, zuivel, kaas, eieren, 
brood, broodbeleg, gebak, koffie, thee, dranken, wijn, vis, vlees, vleesvervangers, 
granen, deegwaren en schoonmaakartikelen! 
 
 
 
 

11. RONDVRAAG 
 
Dhr. Lucas: Het verkeer in de Julianastraat is nog steeds te zwaar.  
Er is vorig jaar een rondje gedaan met een verkeersambtenaar, 
ook voor de ring en de Noorsestraat. Het is af te sluiten, maar dan mag er geen 
enkele vrachtwagen meer komen. 
 
Dhr. Hefti 
De kreken raken verpauperd. (kapotte steigers, prikkeldraad enz.) Kan daar iets 
aan gedaan worden?  
We geven aan dat dit een probleem is van Staatsbosbeheer. We kunnen ze wel 
benaderen. 
De heer Boogerd geeft aan dat het waterschap wel bezig is met de stroming in de 
kreken. We worden wel op de hoogte gehouden door het waterschap. 
Het heeft de aandacht van de dorpsraad. 
Wellicht is het een idee om bij de volgende vergadering iemand uit te nodigen van 
het Staatsbosbeheer. 
 
Dhr. Donker; de dorpsraad mag complimenten ontvangen voor al hun activiteiten. 
We mogen genieten van stamppotmaaltijden, nieuwe kerstverlichting, een panna 
kooi, koffie ochtenden, een prachtig  dorpshuis met een fantastische opening en ga 
zo maar door. Dank hiervoor. 
 
Dhr. Van Dongen: Is het mogelijk dat de leilindes gesnoeid worden in de 
Noorsestraat? Hiervoor moet het service punt benaderd worden. Volgend jaar wil 
de dorpsraad zich meer gaan richten op de groenvoorziening op het dorp. 

http://www.degroteverleiding.be/
mailto:klantenservice@degroteverleiding.be


 
Dhr. v.d. Hamer; het gras bij de graven van de watersnoodramp is erg lang. 
Het moet wel enigszins lang zijn anders is het “golfeffect” weg. Toch is het niet de 
bedoeling dat ze de stenen overwoekeren. 
We nemen het mee. 
Het wapen van Ouwerkerk bij het gemaal bestaat niet. (notulen vorig jaar) 
 
De brandgangen in de Zweedse en de Noorsestraat zijn niet opgeruimd en vormen 
een gevaar. Er is wel wat opgeruimd maar niet voldoende. 
Dit is ook een probleem van Zeeuwland.  
Ook de tuinen raken overwoekerd. 
We nemen het mee. 
 
Mw. De Jonge; er zijn te weinig prullenbakken voor het honden toilet, toch blijft het 
een mentaliteitskwestie. 
 
Mw. De Jonge geeft aan dat er een select gezelschap was voor het afscheid van 
Bakker Boot.  
Bakker Boot is bedankt door alle vereniging voor wat hij heeft gedaan voor alle 
verenigingen. Hij is niet bedankt namens het dorp. Alle verenigingen zijn benaderd 
en hebben een bijdrage kunnen leveren. Ook zijn er spontane giften gedaan door 
inwoners. Het is natuurlijk mogelijk dat er nog wat georganiseerd wordt namens 
het dorp, mensen moeten zich daar dan voor inzetten. 
 

12. SLUITING 
 
We sluiten de vergadering om 22.30 uur 

  
  
 


