SECRETARIEEL JAARVERSLAG ST. DORPSRAAD OUWERKERK 2014
Samenstelling dorpsraad
Tijdens de openbare dorpsraad vergadering van 29 oktober zijn Angelique van Lammeren en Astrid
Langendoen aftredend en herkiesbaar er zijn geen nieuwe aanmeldingen, zij worden beiden
herkozen. Tilly Boogerd is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar. Leanne Vermeer heeft
aangegeven de functie van secretaris te willen invullen. Zij is de enige persoon die zich heeft
aangemeld en wordt voor deze functie gekozen.
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Vergaderschema
Dit jaar is er 2x een openbare dorpsraadvergadering gehouden. In het voorjaar zijn de financiën
besproken en goedgekeurd. In het najaar vindt de jaarlijkse bestuursverkiezing plaats. Tijdens de
vergaderingen hebben wij een gast die ons iets vertelt over zaken die op dat moment spelen, of voor
iedereen interessant zijn.
Sjaak Vogel van energiebedrijf DELTA heeft tijdens de voorjaarsvergadering uitleg gegeven over
duurzame energie en energiebesparingsmogelijkheden.
Tijdens de najaarsvergadering is het SMWO uitgenodigd. De hulp die het SMWO kan bieden is
uitgelegd, we hopen dat mensen hiervan gebruik maken. Helaas was niemand van de WMO
beschikbaar om uitleg te geven over de mogelijkheden binnen de WMO.
De dorpsraad heeft 12 bestuursvergaderingen gehouden. De leden hebben zeer regelmatig contact
via telefoon en e-mail.
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Werk van de dorpsraad
De dorpsraad heeft tot doel de leefbaarheid in de kern te behouden, het welzijn van de inwoners te
bevorderen en het oprichten, beheren en exploiteren van accommodaties in het werkgebied, die
voorzien in de behoefte aan geschikte ruimten voor de activiteiten van groepen, verenigingen en
stichtingen die werkzaam zijn op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel
gebied, inclusief activiteiten in de persoonlijke sfeer. De Stichting Dorpsraad Ouwerkerk, huurt als
enige dorpsraad op Schouwen-Duiveland het dorpshuis in de eigen kern, de werkzaamheden van de
dorpsraad zijn hierdoor erg omvangrijk.

Waar heeft de dorpsraad zich in 2014 o.a. mee bezig gehouden?
Dorpsraad:
Senioren inloopochtend
In 2014 hebben de senioren de mogelijkheid gehad om eens in de twee weken gezellig samen te zijn.
Daar is goed gebruik van gemaakt. Wij vinden het ook erg belangrijk dat deze mogelijkheid behouden
blijft. Door het ondertekenen van het convenant “thuis in de kern” zal ook in 2015 de koffieochtend
door kunnen gaan.
De herdenking van de watersnoodramp 1953
Op 1 februari hebben we de slachtoffers van de watersnoodramp van 1953 herdacht. 1 februari viel
dit jaar op een zaterdag. De leerlingen van groep 7/8 van OBS ’t Stoofje hebben de gedichten in het
dorpshuis voorgelezen voor alle aanwezigen. Aansluitend zijn we met zijn allen naar de begraafplaats
gegaan waar de krans door scholieren is gelegd bij het monument. Tijdens de eilandelijke herdenking
bij de caissons is een afvaardiging van de dorpsraad aanwezig.
High Tea
Net als voorgaande jaren wilden we ook dit jaar graag een High Tea organiseren voor de ouderen.
Helaas was het dit jaar financieel niet rond te krijgen. Met het ondertekenen van het convenant
“Thuis in de kern” hebben we financiële mogelijkheden om komend jaar wel iets te organiseren. Of
dit ook in de vorm van een High Tea zal zijn is nog niet bekend.
Kerstboom en verlichting
Het zetten van de kerstboom en het ophangen van de verlichting (en ook weer opruimen) is door de
dorpsraad in samenwerking met vrijwilligers geregeld. Op de avond van de ontsteking van de
verlichting hebben de kinderen een lampionoptocht gehouden mmv Drumband “Nieuw Leven”. Na
de rondgang door het dorp is de kersverlichting ontstoken en de avond afgesloten met glühwein,
warme chocolademelk en een kerstkransje. De verlichting van de toren brandt in deze periode
dagelijks. Enkele moeders hebben een kerstboomknutselmiddag georganiseerd. De jongste kinderen
van Ouwerkerk hebben prachtige versieringen gemaakt, die in de kerstboom op de Ring zijn
gehangen. Zo hadden we dit jaar niet alleen lichtjes maar ook een prachtig versierde boom.
Koningsdag
We hebben onderzocht hoe we in 2015 koningsdag kunnen vieren. Hieruit is gekomen dat er een
aantal mensen een bestuur hebben gevormd en er op Ouwerkerk Koningsdag 2015 zal worden
gevierd.
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Website/facebook/twitter
De website is in 2014 goed bezocht. Er zou wat meer informatie van de verengingen aangeleverd
mogen worden. Met de facebookpagina bereiken we een grote groep mensen binnen heel korte tijd.
Dit is voor de dorpsraad een goed media. St. Dorpsraad Ouwerkerk is ook actief op twitter.
Contact met Zeeuwland, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Gemeente, Rode Kruis en Promill
Regelmatig is er van contact met de bovenstaande organisaties. Zeeuwland heeft oa contact met ons
gezocht over de verkoop en afbreken van huurwoningen. Hierover hebben wij vragen gesteld aan
Zeeuwland maar ook aan de wethouder. Het Waterschap hebben wij benaderd over een zwemtrap
bij het gemaal, en doorgroeistenen in de Zwanenburgseweg en de Braamsweg. Deze zijn gelegd en
nu kunnen auto’s elkaar iets makkelijker passeren. Met de gemeente hebben we contact gehad over
oa. de torenklok die (alweer) niet helemaal in orde was en de beplanting rondom de graven van de
watersnoodslachtoffers. Het AED apparaat in het dorpshuis is op kosten van de gemeenschap
gekeurd. Promill heeft aangegeven dit jaar Ijsvereniging Ouwerkerk en S.V. Ouwerkerk te sponsoren.
Wethouder Jacqueline van Burg
Met de wethouder is regelmatig contact via telefoon en mail. Dit jaar hebben we ook met haar een
rondje gelopen over het dorp en oa het volgende besproken en bekeken: Onderhoud groen over het
hele dorp, kapot hekwerk rondom de boom op de Ring, de plannen van verkoop en afbraak
Zeeuwland, OBS ’t Stoofje en parkeermogelijkheden.
Bijeenkomsten
Dit jaar hebben we bijeenkomsten bezocht over: Subsidie aanvragen, Duurzame Dorpen En Thuis in
de kern.

Dorpshuis:
Opknappen dorpshuis
Het opknappen van het dorpshuis is in het najaar van 2012 al begonnen. In de eerste maanden van
2013 werd de eerste fase afgerond. Dit jaar is het dorpshuis “beneden” aangepakt. De vrijwilligers
hebben hier weer menig uurtje geschilderd.
Toegang achterzijde dorpshuis
Bij de ingang aan de achterzijde is traanplaat bevestigd op de bestaande houten oprijplaat. Tevens is
er een beugel aan de muur geschroefd. Ouderen die via de achterkant het dorpshuis ingaan kunnen
dat nu een stuk makkelijker en veiliger.
Beheer dorpshuis
Johan van Dongen heeft aangegeven te stoppen met het beheer van het dorpshuis. Bea van Dongen
zal samen met André Boogerd het dorpshuis gaan beheren.
Advertentie
Johan en Bea hebben een advertentie opgemaakt. Deze is in de Wereldregio geplaats. We hopen dat
beide partijen hier profijt uit halen.

Leefbaarheid Subsidies
Van de leefbaarheidssubsidie die dit jaar door de gemeente Schouwen Duiveland is verstrekt is het
volgende betaald en/of subsidie verstrekt aan:
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Koningsspelen
Podiumavond
Familiedag
Ring rie
Kerstknutselen
Kosten van de website
Herdenking van 1 februari
Veegmachine Ijsvereniging Ouwerkerk
Aankoop kerstboom
Lampionoptocht ontsteken kerstverlichting Ring

Wat willen we in 2015 gaan doen:
Op 10 januari staat de jaarlijkse stamppotmaaltijd gepland, deze avond zal er voor het eerst een
kerstboomverbranding plaatsvinden. Op 1 februari zal de herdenking voor de slachtoffers van de
watersnoodramp ’53 zijn, in samenwerking met de kerk.
De koffieochtenden in het dorpshuis zullen in 2015 ook weer georganiseerd worden. Dit in het kader
van ontmoeting, ondersteuning en ontspanning. We gaan ons verder oriënteren hoe we het dorphuis
kunnen verduurzamen. Er is een laptop aangeschaft voor het secretariaat, zo is alles wat in- en
uitgaat overzichtelijk op één plaats.
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