
Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 
Datum: 29 oktober 2014   
Aanwezig: Peter, Tilly, Thea, Gerard, Wim, Astrid en Angelique 
Overige aanwezigen: zie lijst 
Afwezig met kennisgeving: De heer en mevrouw Wanrooij, ChristenUnie 
Schouwen - Duiveland 
 
Opening 
 
Peter opent de vergadering om 19.37 uur. 
 
We heten iedereen van harte welkom, met name de politiek, de pers, de verenigingen, 
andere dorpsraden en andere organisaties. 
Vanaf 20.30 uur geeft de SMWO een presentatie 
We danken de biljartvereniging voor het vrijgeven van de zaal. 
Mededelingen 
 
1 afmelding van de familie Wanrooij 
Ingekomen stukken 
 
Geen 
Notulen van 22 april 2014  
 
Notulen worden goedgekeurd. 
 
De koersbalvereniging wil het nog graag hebben over de prijzenkast. 
Tijdens de bestuursvergadering is dit besproken. Er mag een prijzenkast komen die 
identiek is aan de vaandelkast. 
Een identieke kast kost 400,-- euro. 
Dit levert een probleem op bij de vereniging. 
Verkiezing bestuur 
 
Aftredend en herkiesbaar: 
Astrid Langendoen en Angelique van Lammeren 
 
De dames worden herkozen. 
 
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: 
Tilly Boogerd – de Vrieze  
 
We hebben geprobeerd Tilly zo lang mogelijk te houden. Helaas vragen werk en studie 
zoveel tijd dat het niet meer te combineren is met de dorpsraad. 
We zijn Tilly erg dankbaar voor haar inbreng en toewijding in de afgelopen 4 jaar. 
Ze heeft veel gedaan, gleuven gegraven, contracten opgesteld en een website gebouwd. 
We bedanken haar met een flesje lekkere Zeeuwse wijn en ingrediënten voor een hapje 
erbij. 
 
Tilly is op haar beurt weer dankbaar voor alles wat ze geleerd heeft en alle contacten 
die ze heeft gehad met bewoners, verenigingen, gemeente, politiek en de leden van de 



dorpsraad.  
 
Leanne Vermeer stelt zich beschikbaar voor het bestuur van de dorpsraad. Ze wordt 
met een warm applaus verwelkomt. 
Burendag 2015  
 
Wat behelst dit en wie gaat het regelen. 
 
De bedoeling van Burendag is dat er in een straat, buurt of dorp een gezellige dag wordt 
georganiseerd.  
De heer Hillebrand vraagt zich af of er initiatief genomen kan worden door de 
dorpsraad. 
De dorpsraad wil eerst peilen of er behoefte aan is en zal zeker ondersteuning bieden 
zoals altijd. 
 
Mevrouw Thoms stelt voor dat het misschien leuk is om met de verenigingen 
demonstraties te geven.  
 
Mevrouw Verkerk stelt voor om een bbq per straat te ontwikkelen of spelletjes te doen. 
 
Leuke ideeën allemaal. St. Dorpsraad Ouwerkerk gaat proberen hier sturing aan te 
geven. 
Koningsdag 2015 
 
Waarom ging het dit jaar niet door en wat doen we er volgend jaar aan. 
 
De oranjeverenging is slapend. Er zijn wel een paar mensen die dingen willen doen. 
Mevrouw Mesman meldt zich spontaan aan. Mevrouw. Vermeer is ook weer 
enthousiast. 
Wellicht wil het clubje dat afgelopen jaar wat activiteiten wilde ontwikkelen zich 
komend jaar weer inzetten. 
 
De heer Hokke vind het een zinloos feest. Misschien dat meer mensen dit vinden en dat 
er daarom geen animo is. 
We zullen het ondervinden.  
 
De heer Hillebrand vind het wel leuk om de traditie voort te zetten.  
 
Mevrouw Verkerk zou het leuk vinden dat er meer georganiseerd wordt voor de 
ouderen. Gezien de vergrijzing in Ouwerkerk is dat wellicht een heel goed idee. 
Pauze 
 
We pauzeren van 20.30 uur tot 20.45 uur. 
Presentatie van de SMWO 
 
De presentatie is duidelijk en heeft geduurd van 20.45 uur tot 21.15 uur. 
De informatie die is gegeven is na te lezen op www.smwo.nl 
Rondvraag 
 

http://www.smwo.nl/


Mevrouw. Huurling heeft een vraag: 
De alg in de kreek is nog steeds niet opgelost. Hondenbezitters hebben hier echt last 
van. De vraag is of de dorpsraad hierin kan bemiddelen. We gaan hiervoor ons best 
doen. 
 
De heer Lemson vraagt naar de parkeergelegenheid bij de Enschedesestraat. Kan de 
boom verwijdert worden? In December spreken we de gemeente weer. We zullen dit 
meenemen.  
 
De heer Donker vraagt naar het probleem over de verkoop van de dorpshuizen. 
Zoals het er nu naar uit ziet worden de dorpshuizen verkocht. Het is een probleem. 
We zijn er nog niet over benaderd. We gaan op 11 november wel naar de vergadering 
van de kleine kernen. Het heeft zeker onze aandacht. 
 
De heer Hillebrand vraagt naar de huizen in de Phoenixstraat. De huizen worden 
gesloopt en Zeeuwland wil een dorpstuin aanleggen. De dorpsraad is bang dat de tuin 
niet onderhouden gaat worden. De heer J. Hoogendoorn (Zeeuwland) behandelt dit 
eerst intern. De dorpsraad wordt geïnformeerd. De heer Hillebrand wil huizen terug 
hebben. Zeeuwland heeft aangegeven de ruimte te klein te vinden. De dorpsraad blijft in 
gesprek en het heeft (reeds al lang) onze aandacht. 
Hapje en drankje 
 
We nodigen de mensen om 21.40 uur uit om nog wat na te praten onder het genot van 
een hapje en een drankje. 
 
 


