Notulen Openbare Dorpsraadvergadering
Datum: 16 april 2015
Aanwezig: Peter, Wim, Gerard, Thea, Leanne en Astrid.
Overige aanwezigen: zie lijst, 32 inwoners aanwezig.
Afwezig met kennisgeving : Angelique, Dhr. Jos Nijs en Jan Hoogendoorn.
1.

Opening
Peter opent de vergadering om 19.40 uur.
Peter heet welkom, het Rode kruis, de Pers, leden van het SMWO en meldt dat Dhr.
de Ceuster van Zeeuwland in de openbare vergadering van oktober komt om te
praten over de woningbouw in Ouwerkerk.

2.

Mededelingen
Afwezig met kennisgeving: Dhr. Jos Nijs en Dhr. Jan Hoogendoorn

3.

Ingekomen stukken
Het Rode Kruis heeft gevraagd of er bewoners zijn in Ouwerkerk die aan een
vakantie deel willen nemen. Peter vraagt bewoners hier eventueel op te reageren
via het Rode Kruis.
Er komt een oproep in het Aollergaertje. Thea verzorgt dit.

4.

Notulen (04/11/2014)
Er zijn geen op/aanmerkingen op de notulen. Deze worden goedgekeurd.
Carolien Huurling wijst er op dat er op veel wandelpaden het niet meer toegestaan
is om honden los te laten lopen, maar Staatsbosbeheer wijst ook geen nieuw
gebied aan waar dit eventueel wel toegestaan is. Peter spreekt af dat hij de nieuwe
boswachter zal benaderen.

5.

Financieel verslag
Wim geeft uitleg over de subsidie voor de Dorpsraad en het Dorpshuis. In 2015
wordt 7500.00 euro extra gereserveerd. Uitleg hierover komt van Gerard.
Ook is er een laptop aangeschaft voor de Dorpsraad. Deze wordt gebruikt door het
secretariaat, op dit moment door Thea.

6.

Kascommissie
Dhr. J. de Hamer en Dhr. van Eugen hebben de werkzaamheden verricht. Beide
melden ze dat het er keurig uit ziet. Dank aan Wim !!
Het nieuwe kascommissie lid is al bekend. Dhr. Ben de Man, sinds kort wonend
aan de Ring heeft zich aangemeld.
In het volgend stukje een verslag van Dhr. van Eugen.
Thea van der Sande vroeg mij na de DR vergadering om een nadere toelichting. De
Kascontrolecommissie had een opmerking gemaakt over de kosten van de boekhouding. Zij wilde
graag dat deel van mijn verhaal graag even op schrift om dat goed in de notulen te kunnen noteren.

Dat deed ik de volgende dag. Ik heb een en ander besproken met Wim Remeeus die de
bewoordingen onderschreef. Het duurde even door een fout in de regie. In het financieel verslag is
een bedrag van 500.00 euro opgenomen voor de kosten van de boekhouding. De penningmeester
van de DR heeft geen tijd en voldoende kennis van specifieke boekhoudkundige zaken en heeft met
de boekhouding van zijn bedrijf afgesproken dat zij voor dit bedrag de boekhouding compleet met
het financieel verslag en mogelijk adviezen zullen verzorgen. Dit loopt al 2 jaar tot volle tevredenheid. De kosten worden verrekend met de post “ scholing leden DR “. De DR is zeer tevreden met
deze werkwijze.

7.

Evaluatie verschillende evenementen zoals :
07.01 Kerstboomverlichting ontsteken, kerstboomverbranding en
stamppotavond.
Peter vraagt de aanwezigen om de ervaringen…en stelt voor dit jaar de zelfde
inhoud te geven aan de activiteiten in december en januari 2016.
Anneke Lukas vond het zeer geslaagd.
Jan v.d. Hamer vond dat de kinderen veel plezier hebben gehad.
Nadine Hillebrand vond het idee prima van de kerstboomverbranding. Waren ze
op het dorp gelijk van de kerstboom af…..
Evelein Mesman vond het aansteken van de kerstboom erg gezellig en vooral leuk.
07.02 Watersnoodramp op zondag herdenken
Peter komt met het voorstel om de watersnoodramp op zondag te herdenken. In
2016 is het op een maandag.
Stoffel Hillebrand vindt het geen goed idee en is er dan ook op tegen.
Joelle Kooman meldt dat er in de kerk altijd op zondag voor de ramp wordt
herdacht en de dienst dan ook in het teken van de watersnoodramp staat. Zij vindt
dat het herdenken ook op de dag zelf moet.
Jan v.d. Hamer sluit zich hierbij aan.
Andre Bogert meldt dat 4 mei ook de dag zelf wordt herdacht, dus ook 1 feb. op de
dag zelf herdenken.
Joelle Kooman benadrukt dat de inwoners van Ouwerkerk hiervoor dan wel naar
het Dorpshuis moeten komen en vindt dat het ook voor de kinderen en de
volgende generatie belangrijk moet blijven. Zij roept de bewoners op dit ook te
blijven doen.
07.03 Dorpshuis voorzien van zonnepanelen
Gerard neemt hiervoor het woord en er worden papieren rondgedeeld.
De energiekosten voor het Dorpshuis zijn hoog. Door uitgifte van obligaties van
50 en/of 100 euro willen we de bewoners vragen mee te investeren in het
Dorpshuis en dus de zonnepanelen. Gerard vraagt om als bewoner van Ouwerkerk
hierover na te denken.
Nadine Hillebrand vraagt zich af wat er met de overtollige energie gebeurt. Gaat
deze naar de Delta en wordt hiervoor een vergoeding gegeven.
Gerard geeft aan dat het niet de bedoeling is om meer te “ produceren “dan dat
nodig is voor het Dorpshuis. Door een berekening van het huidige gebruik wordt
dit gekoppeld aan het aantal zonnepanelen en de productie hiervan.
Carolien Huurling vraagt naar de levensduur. Gerard geeft aan dat dit 30 jaar is.
Wim Remeeus geeft aan dat de besparing ruim 3500.00 is per jaar. Dit is

gasbesparing en cv ketels.
Andre Bogert geeft aan dat er ook iets aan de ramen in de voorgevels kan worden
gedaan. Deze zijn nog altijd van enkel glas. Ook komt er de nodige kou uit de
nood/en zijuitgang. Ook hier kan bespaard worden door dubbel glas en de
tochtgaten te isoleren.
Gerard geeft aan dat het Dorpshuis hiervoor moet wachten op Zeeuwland, de
eigenaar van het pand.
Peter geeft aan dat het Dorpshuis behouden moet blijven. Zeeuwland gaat een
rapport van het gebouw maken. Dan wordt ook het dubbel glas en de tochtplekken
mee genomen. Behoud van het Dorpshuis is ook de kosten terug dringen.
Andre Bogert meldt ook dat er geïsoleerd kan worden en de cv ketels vervangen
kunnen worden.
Evert Boogert meldt dat Zeeuwland de huur zeker gaat verhogen.
Ton Soeters vraagt of ledverlichting geen optie is. Eventueel de uitgifte van
obligaties verhogen.
Stoffel Hillebrand vraagt waar die 7500.00 euro vandaan komt. Gerard geeft aan
dat dit in de loop der jaren is opgebouwd.
Wim Remeeus geeft aan dat er wordt uitgegaan van het open houden van het
Dorpshuis. Als de gemeente ziet dat de bewoners een draagvlak creeeren, zal dat
zeker door de gemeente gewaardeerd worden.
Jan v.d. Hamer geeft aan het eens te zijn met Andre Bogert.
Peter geeft aan dat het verhaal van de zonnepanelen al een tijdje speelt maar de
laatste weken een vlucht heeft genomen.
Dhr. van Eugen geeft aan dat dit wel op papier moet worden gezet, indien het door
gaat.
8.

Pauze

9.

SMWO geeft het startsein voor het project “ thuis in de kern “
dmv een 3 kolommenmodel (eventueel op te vragen bij het secretariaat)

10. Rondvraag
Andre Bogert geeft aan dat het parkeren op zondag voor en tijdens de kerkdienst
een probleem is, als er ook een activiteit in het Dorpshuis is. Is parkeervakken
misschien een optie….
Peter geeft aan dat hier al overleg is geweest met Dhr. Peter de Winter van de
gemeente. In verband met het zicht willen ze niet dat er strepen op de weg komen.
Joelle Kooman geeft aan dat hier van uit de kerk ook al contact is geweest met de

gemeente. De gemeente vindt dat dit onderling moet worden geregeld. Vanuit de
kerkenraad worden de kerkgangers benaderd.
Andre vraagt of een ander kleur steen geen optie is….
11. Sluiting
Vergadering sluit op 22.05 uur. Peter dankt iedereen voor zijn komst en geeft aan
vooral de website van de Dorpsraad in de toekomst in de gaten te houden en
nodigt de aanwezigen uit voor een drankje en een hapje.

