
Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 
Datum: 25-10-2017 
Aanwezig: Peter, Astrid, Chris, Bob, Leanne, Hedy en Thea 
Afwezig: Carien 
Overige aanwezigen:  32  bewoners aanwezig (zie lijst)  
Afwezig met kennisgeving : Jan v.d. Hamer, Marjolein Manni, Johanna v.d. Velde, Carolien 
Huurling en Anneke Lucas. 
Notulist: Thea 
 
1. Opening 

Peter opent de vergadering om 19.38 uur. 
Hij heet iedereen van harte welkom, dorpsbewoners, verenigingen, politieke 
partijen, personen van buiten Ouwerkerk op deze najaars vergadering.  
Fijn dat jullie aanwezig zijn en komen luisteren/kijken naar wat er allemaal leeft 
op Ouwerkerk.  

2. Mededelingen 
Afwezig met kennisgeving, zie hierboven 
 
We zijn ontzettend druk met heel veel lopende zaken, alleen is dit niet altijd 
zichtbaar voor de bewoners.  
Dorpshuis: 
3 oktober is een tripartiete ondertekend. Mooi contract met Zeeuwland en de 
Gemeente. De dorpsraad blijft zelf exploitant met Mieke als beheerder. 
De komende 10 jaar zijn we weer verzekerd dat we het dorpshuis kunnen gebruiken. 
Mits u en de verenigingen er gebruik van blijft maken en blijft huren. Er zit wel een 
huurverhoging van 2,5% aan te komen. Dit is noodzakelijk omdat we anders geld te 
kort komen. 
Onlangs hebben we waterschade in het dorpshuis gehad, het plafond in de 
huiskamer is vernieuwd en er is gelijk voor nieuwe verlichting gekozen. 
Zeeuwland en de Gemeente hebben op verzoek van ons een elektrische deurknop bij 
de voordeur geplaatst, het dorpshuis is zo toegankelijker voor oudere en minder 
valide. 
Datums activiteiten: 
9/12 lampionnenoptocht met daarna lichtjes aansteken kerstboom onder het genot 
van een glaasje glühwein of warme chocolademelk. 
6/1 stamppot maaltijd en kerstboomverbranding,  ter zijner tijd aanmelden via 
formulier in het Aollegaertje 
Subsidie vanuit de dorpsraad o.a. 
André Flikweert (Boek waarin de oude boerderijen van Ouwerkerk en Nieuwerkerk 
centraal staan) te koop bij de kanselier in Nieuwerkerk v.a. 4/11 
Ringrieën  
kerk / open monumentendag foto’s  
Vissersweg  
Wij hebben het waterschap benaderd of er een fietspad aangelegd kan worden naast 
de Vissersweg 
constatering waterschap: 
Fietspad niet noodzakelijk er wordt veel te hard gereden er komt een 
snelheidsinformatiedisplay (radarmeetapparatuur). 



Rioolwerkzaamheden 
Eerdaags zal de Gemeente starten met rioleringswerkzaamheden op het dorp.  
Delta zal tegelijkertijd alle aansluitingen voor gas water en licht vernieuwen. Vanuit de 
Stelweg komt er een kabel richting Ouwerkerk. Dus een groot gedeelte van Ouwerkerk 
gaat op de schop. De verwachting is dat de klus april 2018 klaar zal zijn.  
Er komt nog een info avond voor de bewoners.  
Verkoop schoolgebouw 
In de wereldregio hebben jullie kunnen lezen dat het schoolgebouw in de verkoop 
staat. Geïnteresseerde kunnen inschrijven. 
Bloembakken op de Ring 
Afgelopen zomer hebben we dankzij de wethouder weer een mooie bloembak op de 
Ring gekregen. We hebben er zeker van genoten. 
Buurtwhatsapp   
Afgelopen weekend was er in Nieuwerkerk en Bruinisse ingebroken. Een 
buurtwhatsapp zorgt voor meer toezicht, dus wil je lid worden van de whatsapp groep 
in Ouwerkerk, meld je aan. 
Hart veilig wonen (AED) 
Evelein Mesman is contactpersoon voor hart veilig wonen, zij verteld dat de aed aan 
de kerk onlangs is nagekeken, op dit moment zijn er 12 vrijwilligers. Oproep aan de 
bewoners of ze zich aan willen sluiten, het streven is om 20 vrijwilligers te hebben. Je 
kunt je aanmelden bij haar en voor een gratis cursus van het Rode Kruis. 

 
 3. Notulen (19-04-2017)  

Er zijn geen op en of aanmerkingen over de notulen, ze worden onder 
dankzegging goedgekeurd. 
Vraag Ton Donkers: 
In de rondvraag staat iets over bluswater, komt dit zo meteen bij de presentatie 
aan de orde? Dat klopt de presentatie die na de pauze gehouden wordt gaat over 
bluswater. 
 

4. Verkiezingen bestuur 
Aftredend en niet herkiesbaar is Carien Mettau.  
Ligt het aan de post penningmeester vraagt peter zich af, omdat de 
penningmeesters over het algemeen niet lang aanblijven.  
Carien is afgelopen zomer verhuisd naar Brabant waar ze vandaan komt. Tot nu 
toe is ze nog steeds inzetbaar voor de dorpsraad. Subsidie aanvraag is door haar 
gedaan en ook de facturen betaald ze. 
Krieno Aukes heeft zich verkiesbaar gesteld, niet direct als penningmeester maar 
dat lossen we intern op. Hij wil zitting nemen de dorpsraad. Welkom aan Krieno 
we gaan proberen er wat van te maken. 
Aftredend en herkiesbaar Thea van de Sande. Iedereen is het er mee eens dat ze 
aanblijft er zijn geen tegenkandidaten.  
 

5. Onthulling Wikke en Winde van der Linde 
Ook afgelopen zomer was er weer een zomer actie “dat verdient een bloemetje” 
Er zijn deze zomer 10 boeketten uitgedeeld. 
Bewoners werden per straat beoordeel op de schoonste stoep.  Dit jaar waren 
Johanna v.d. Velde en nog iemand die niet vernoemd wil worden de jury leden. Zij 



zijn inmiddels door ons bedankt met een bloemetje. 
Volgend jaar gaan we hier mee door. Zo laten we zien dat we samen met de 
Gemeente het dorp onkruid vrij kunnen houden. Voor het ruimen van zwerfvuil 
zijn er knijpers beschikbaar, er liggen 10 knijpers in het dorpshuis die je vrij mag 
gebruiken. Zo houden we met elkaar het dorp schoon. 
 

6. Werkgroep “buitengebied” (door Chris) 
Vorig jaar zelfde tijd is de werkgroep “buitengebied” (10 partijen) gestart nav 
signalen vanuit het dorp. Buiten het dorp verloederd het enigszins. Er kan nu, door 
de handen ineen te slaan, zoveel meer bereikt worden. Er wordt veel energie in 
gestoken. Ambtelijke molens werken traag dus alles kan niet a la minute opgelost 
worden.  
Bij de kreken hebben we met namen in de Oostkreek te maken met een alg. 
Het probleem van de alg kunnen we niet oplossen, Wel zijn er na diverse 
gesprekken gevoerd te hebben met het waterschap 3 informatie borden geplaatst 
die uitleg geven en het gebied markeren.  
Over het onderhoud van de paden en het bosgebied zijn we nog in overleg met 
Staatsbosbeheer. Zij hebben te maken dat de organisatie veranderd. Er heeft een 
uitgebreide gebiedsschouw plaats gevonden. Hoe ligt alles er nu bij! 
Staatsbosbeheer gaat de verbeterpunten voor een groot gedeelte zelf uitvoeren, er 
is alleen niet voldoende budget, daarom kijken wat prioriteiten heeft en of we dmv 
een vrijwilligers dag wat aan het onderhoud kunnen doen. Kijken ook of we elders 
nog geld, denk aan sponsoren, vandaan kunnen halen. (Snoeiwerk en onderhoud) 
Een pad wat niet meer te herstellen valt wordt een “laarzenpad”.  
Aan de noordzijde van de grote kreek wordt het pad wel hersteld en ook 
betrokken bij de wandelroute.  
De werkgroep kreeg de vraag van de mountainbike vereniging om in de kreken 
wat meer atb mogelijkheden te realiseren. Er was al een plan dat getoetst was, dus 
er werd een pad aangewezen, dit is in het bosgebied bij de Stelweg.  
Evelein vraagt wat er waar is van het spookverhaal waarin verteld wordt dat er 
een pad weggaat. Dit gaat niet gebeuren, verzekerd Chris haar. 
 
Strandje  
De werkgroep heeft afspraken kunnen maken met de gemeente. Strand is gezeefd 
met de  beachcleaner. Het wier wordt door de gemeente weggehaald met een 
bulldozer. Er is veel energie in gestoken. We gaan er van uit dat het volgend jaar 
een vervolg heeft zegt Chris. 
Wij zijn tevreden, hopelijk de dorpsbewoners ook. Binnenkort evaluatie met de 
gemeente. 
Reddingspost komt niet meer terug.  
Reddingsbrigade had onvoldoende bezetting op de post. Is schijnveiligheid. We 
gaan samen met de reddingsbrigade kijken wat er terug gezet kan worden om het 
voor de recreanten veilig te houden. 
Toilet gebouw, reddingsboei. Evelein wil dat we kunnen kijken of er nabij het 
strandje een aed geplaatst kan worden, dit wordt meegenomen in het plan. 
 
 
 
Hemelvaartweekend was het zulk mooi weer, ook de kitesurfers waren dat 



weekend massaal aangemeerd. 
Nu bleek dat het strandje was aangewezen als kitesurfzone. Dit combineert niet 
met badgasten. Chris is naar een hoorzitting geweest. We krijgen niet veel voor 
elkaar. We proberen via de gemeente dat in de zomermaanden het strandje dan 
alleen voor badgasten is. Het voor en naseizoen voor de kitesurfers.   
Evelein laat weten dat alle persoonlijke bezwaren, die waren ingediend, zijn 
afgewezen. De dorpsraad werd wel gehoord in hun bezwaar. De werkgroep blijft 
in gesprek hierover. 
 
Bram Verkerk vraagt waarom het waterpeil in de kreken zo hoog is. Chris zegt dat 
het de bedoeling is dat ie terug laag gezet wordt. Peilbesluit was op papier hoger, 
wij zijn bezig om structureel het peil lager te krijgen. We zitten met het kwel 
gebied waar we rekening mee moeten houden, het is een complexen situatie. 
 
Met waterschap aandacht voor de waterkwaliteit deze wordt gemeten, wat zijn de 
resultaten. 
 
Speeltoestellen 
2 weken geleden kregen we een mail van een ambtenaar of we liefst dezelfde 
week speeltoestellen via hen willen bestellen.  
Daarop was het antwoord van de Dorpsraad dat zij u als bewoner hierbij wil 
betrekken. Daarna gaan we weer in gesprek met de gemeente. 
Een plattegrond met daarop het plan wordt getoond. Evenwicht parcours, klimrek, 
nieuw speelhuis voorzien met wip, duikelstang en schommels, nieuwe 
ondergronden (gemeente werkt nu met rubberondergronden) 
Pingpongtafel en basketbalpaal willen we elders zetten, leeftijdsgroep uit elkaar te 
houden. 
Op de ring tot 11 jaar. Voor de grotere kinderen het trapveldje met daarop o.a. de 
bovengenoemde pingpongtafel en basketbalpalen. Er wordt veel gebruikt van de 
pannakooi.  
Het knikker en hinkelspel welke van de speelplaats van het Stoofje vandaan komt 
kan eventueel in het tegelplateau op de Ring verwerkt worden. 
Evenwichtspalen staan ingetekend op het plein. Deze willen we vrij houden voor 
evenementen. Evelein geeft aan dat daar veel gefietst en gespeeld wordt dus dat 
zou jammer zijn. Ook de jeu de boules baan moet behouden blijven. 
We waren verrast door de mail van de Gemeente, maar we zijn blij verrast met het 
plan vindt Peter. De dorpsraad gaat zeker nog in gesprek met de gemeente ook 
voor het  realiseren van  het plan voor de oudere jongeren, wellicht kan e.e.a. in 
eigen beheer. 
Chris wordt door Peter bedankt voor zijn toelichting. 
 

7. Pauze 
8. Presentatie brandweer 

Joop Juffermans van de brandweer is door ons benaderd om te komen vertellen 
over bluswater.  
De verantwoordelijkheid, waren halen ze het bluswater vandaan, hoe gaat het 
blussen in het buitengebied. Alles komt aan de orde. 
Bij ernstige branden (code oranje) kan er zelfs een blushelikopter vanuit Gilze-
Rijen opgeroepen worden. Deze neemt in een waterzak 7500 liter water tegelijk 



mee. 
Van objecten met zonnepanelen is een bereikbaarheidskaart aanwezig bij de 
brandweer. Bij brand van een hybride auto, tikt de brandweer een kenteken in van 
betreffende auto, deze krijgt gelijk de methode op scherm hoe te handelen. De 
aanrijtijden zijn ook op Schouwen-Duiveland volgens de normen. 
De heer Juffermans wordt bedankt met een mand vol streek producten voor zijn 
presentatie. 
 

9. Presentatie SMWO 
Stefan Kreeft is aanwezig om in het kort wat taken van het SMWO onder de 
aandacht te brengen. 
(Hij werkt daar zelf sinds 1,5 jaar en heeft sport en bewegen in zijn programma en 
is opbouwwerker). 

1. Rouwverwerking – in deze groep tref je lotgenoten waarmee je tijdens een 
wandeling met professionele hulp je verhaal kwijt kunt. 

2. 10 november is de dag van de mantelzorg. Ken je nog iemand die altijd 
klaar staat voor een ander, meld hem of haar aan bij het SMWO 

3. Elke laatste woensdag van de maand is er een koffieochtend voor mannen. 
Van 10.00 tot 11.30 zijn ze welkom aan de Calandweg 

4. Wil je in je eigen dorp een hulpkring, waarin vrijwilligers met en voor 
elkaar en een ander, hand en spandiensten kunnen verlenen opzetten, dan 
kan SMWO hierbij ondersteunen.  

Iedereen die na de vergadering nog vragen heeft voor Stefan kan bij hem terecht. 
Peter bedankt hem voor zijn komst. 
 

10. Rondvraag 
Thierry Meulemans ergert zich eraan dat de hele zomer een lege bus rond rijdt 
over het dorp. Ook de Dorpsraad ergert zich eraan, zonde van de centen. Het is een 
project van een half jaar. We zullen zeker nog in gesprek met de Gemeente om te 
evalueren. 
Evelein Mesman belde onlangs de “regio-taxi” die melde dat ze niet naar 
Ouwerkerk toe komen en dat de opstapplaats de bushalte aan de Vissersweg is. 
Dit is 2 kilometer lopen??? We gaan kijken hoe dit zit. 
Peter deelt nog mee dat er een lengte beperking voor vrachtwagens op de Ring is 
aangevraagd. Pas volgend jaar zullen de borden geplaatst worden. 
Marja Krans van D66 geeft een open invitatie af aan de dorpsraad om belangrijke 
zaken die spelen door te geven aan haar partij. 

11. Sluiting en tijd voor napraten met een drankje en een hapje 
Peter sluit om  21.45 uur de vergadering, bedankt alle aanwezigen voor hun komst 
en nodigt iedereen uit voor een drankje en hapje aan de bar. 
 

 


