Notulen Openbare Dorpsraadvergadering
Datum: 12-11-2018
Aanwezig: Astrid, Bob, Chris, Hedy, Leanne en Thea
Overige aanwezigen: 62 personen aanwezig (zie lijst)
Afwezig met kennisgeving :
Mels Hogenboom SMWO, Marleen Keus Zeeuwland, Easther Houwes CDA, Annemarie
van Dyck Yoga, Peter Willemse werkgroep buitengebied.
Notulist: Thea
1.

Opening
Chris opent de vergadering om 19.40 uur en heet iedereen van harte welkom.
Een volle zaal dat doet ons deugd.
Iedereen heeft bij de deur een zakje bloembollen gekregen met de boodschap:
“Help ons mee om Ouwerkerk meer kleur te geven”.
Bloembollen zijn geschonken door Manni vof uit Ouwerkerk, waarvoor hartelijk
dank.

2.

Mededelingen
- Afwezig met kennisgeving, zie hierboven
- Vriendelijk verzoek aan de verenigingen om gezamenlijk de jaarlijkse
oliebollen actie voort te zetten t.b.v. de zomer BBQ.
- Zijn er nog geïnteresseerde voor een Ouwerkerkse vlag? Geef dit door aan
Leanne Vermeer, zij zal ze op korte termijn bestellen.
- De dorpsraad gaat vanaf heden maandelijks een punt behandelen van de
enquête.
- Leden van de dorpsraad zijn naar een bijeenkomst van de Gemeente
geweest in Renesse, stresstest, S-D wapent zich tegen
klimaatveranderingen.
- We kijken terug op en mooi 100 jarig jubileumfeest van de muziek en zijn
blij met een blijvende herinnering in de vorm van het beeldje van Mr.
Swenne op de Ring.
- 8 december kerstboom optuigen met lampionnenoptocht rond het dorp.
Daarna ontsteken van de verlichting met warme chocolademelk en
glühwein. Aanvang 19.30 uur.
- 12 januari stamppotmaaltijd en kerstboomverbranding aanvang 18.00 uur
Opgeven kan via het formulier in het Aollegaertje van december.
Tevens kerstboomverbranding.
- Vrijdag 01-02 herdenking watersnoodramp in het dorpshuis/begraafplaats
- Het dorpshuis is wekelijks nog een paar dagdelen vrij voor eventueel een
kraamfeest, bloemschikken, vergaderingen, verzamelplaats vervoer,
tafeltennis etc.
- Vandaag heeft er een inspectie van het dak van het dorpshuis plaats
gevonden door Zeeuwland. We wachten op een terugkoppeling wanneer
het onderhoud zal plaatsvinden.
- Op de Ring zijn 4 nostalgische lantarenpalen bij het speelveldje en
pannakooi geplaatst om deze enigszins uit te lichten. In de wintermaanden
was dit één groot zwart gat. Met deze extra voorziening kan men langer op
de Ring vertoeven.
- Ouwerkerk heeft een uitgebreid vervang traject achter de rug wat voor een

hoop overlast heeft gezorgd op het dorp. Binnenkort wordt de
Noorsestraat aangepakt. Het voorbereidend werk is al gestart. De
Gemeente is bezig met de aanbesteding, de straat zou voorlopig nog
toegankelijk blijven maar er was lekkage waardoor hij nu al is
opengebroken. Er komt nog een informatieavond. In januari starten ze ook
met het rioolwerk.
3.

Notulen (18-04-2018)
Er zijn geen op en of aanmerkingen over de notulen, ze worden onder
dankzegging goedgekeurd. De vastgestelde notulen worden op de website
geplaatst.

4.

Verkiezingen bestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn Astrid Langendoen en Leanne Vermeer.
Hedy Dijkgraaf is tussentijds afgetreden. Zij wordt bedankt voor haar inzet met
een bos bloemen.
Kirste Schamle heeft zich voor de ODRV verkiesbaar gesteld.
Er wordt gevraagd of er bezwaar tegen is. Geen bezwaar.

5.

Sinds één jaar werken we met werkgroepen.
Mensen kunnen zich inzetten voor concrete zaken.
Deze worden dankzij de werkgroepen sneller opgepakt. Er zijn momenteel 20
personen actief in de huidige werkgroepen.
De werkgroepen opereren onder eindverantwoordelijkheid van de DR maar
hebben veel vrijheid.
Vanuit de dorpsraad hartelijk dank voor alle inzet.
Werkgroep “verkeer” (door Evelein Mesman)
Overige werkgroepleden zijn Edwin Vrijland en Rina van Oeveren.
Verslag kunt u vinden in de bijlage.
Chris bedankt Evelein voor de uitleg en de inzet van de werkgroep.

6.

Werkgroep “buitengebied” (door Jakkoo Brouwer)
Jakkoo geeft met behulp van een PowerPoint presentatie een update over de
werkgroep “buitengebied”.
Verslag kunt u vinden in de bijlage.
Chris bedankt Jakkoo hartelijk voor het sturen van de werkgroep en zijn uitleg.

7.

Werkgroep “toekomst voetbalveld” (door Tilly Boogerd)
De werkgroep is nieuw, Tilly stelt de werkgroep leden voor.
Verslag kunt u vinden in de bijlage.
Chris bedankt de werkgroep voor hun tijd en inzet.

8.
9.

Pauze
Uitslag enquête “Ouwerkerk praat mee over Ouwerkerk”.
320 enquêtes verspreid.
83 enquêtes terug gekomen (26%) waar we heel blij mee zijn.
Alleen het verwerken is een hele klus, hier de resultaten.
( De dorpsraad zal tijdens de bestuursvergaderingen regelmatig een punt uit de
enquête meenemen en uitwerken)
Leeftijd is hoog, maar dat is een afspiegeling van ons dorp. Mensen blijven hier
lang wonen, goed teken.
Rust, ruimte, gezelligheid en vrijzinnigheid.
Positief is dat er de laatste tijd veel jonge gezinnen zijn komen wonen.
Negatief is, het wegvallen van voorzieningen, school, winkels,
Verkeer er is wat ruimte voor verbetering. Knelpunten zijn de Ring, Vissersweg,
Noorsestraat en Julianastraat. Deze informatie gaat naar de werkgroep Verkeer.
Openbaarvervoer wordt niet breed gedragen.
De bereidheid om iemand een lift te geven is groot.
Leefbaarheid krijgt een hoge score.
De betrokkenheid is redelijk, ben je lid van een vereniging? er is niet veel behoefte
aan. We hebben diverse verenigingen waar je altijd mag aansluiten.
Activiteiten wordt soms gebruik van gemaakt.
Ringrijden wordt als leukste activiteit gemeld maar ook het sinterklaasfeest en
Oranjefeest.
Wat missen we?: het krekenfeest.
Meehelpen bij activiteiten? we moeten het met zijn allen doen, het wordt zeker
gewaardeerd en als iedereen wat doet maken we een levendig dorp.
Veiligheid. De meeste mensen voelen zich veilig op het dorp.
Hulpteam is hier behoefte aan?
Zelfstandig blijven op hoge leeftijd is lastig op Ouwerkerk vanwege de beperkte
voorzieningen.
Toekomstbestendigheid? merendeel vindt dat we dit zijn.
Nieuwbouw? 40% geeft aan dat dat een verbetering zou zijn. Is de behoefte er?
Ja, zowel starterswoningen als seniorenwoningen.
Het dorpshuis krijgt een hoog cijfer. De meeste mensen gebruiken het regelmatig.
Wat mist er: film of theater, een kaartavond, pinautomaat, meer promotie maken.
de dartruimte kan ook gebruikt worden.
De dorpsraad, we krijgen nog geen 10 dus we moeten scherp blijven
Informatievoorzieningen, we zetten berichten op facebook en op de website van de
dorpsraad en het Aollegaertje.
Alle nieuwe inwoners krijgen een welkomstpakketje.
Men wil meer nieuws over de omgeving en van de verenigingen
(Folder misschien aanpassen)
Waar moet de dorpsraad zich op focussen? Leefbaarheid, verkeersveiligheid,
voetbalveld, verkeer, aanpak van hondenpoep, (vervolg actie kakaanpak in 2019).
Iedereen bedankt voor het invullen van de enquête.

10. Rondvraag
- Edwin Vrijland: straatverlichting aanpassen afregelen. De ledverlichting

-

wordt gefaseerd toegepast.
Voor vragen hieromtrent kun je de servicelijn bellen of de app buitenbeter.
Jakkoo: oliebollenactie, het heeft hem veel energie gekost om in gesprek te
gaan met diverse verenigingen. Jakkoo gaat zich hiervoor inzetten en wil
graag een nieuwe werkgroep “activiteiten”. Alleen dit jaar lukt het niet.
Thierry op de vissersweg zijn er plekken die verzakt zijn. RE. Evelein:
Dit wordt meegenomen in het gesprek met het Waterschap.
Mw. Verkerk hoe staat het met het Schooltje? Volgens onze laatste
informatie blijkt het een langlopend administratief traject te worden.
bestemmingsplan veranderen.

Sluiting en tijd voor napraten met een drankje en een hapje
Chris sluit om 22.10 uur de vergadering, bedankt alle aanwezigen voor hun komst
wenst hen een fijne thuisreis en nodigt iedereen uit voor een drankje en hapje aan
de bar.

BIJLAGE:
Werkgroep “verkeer” (door Evelein Mesman)
Samen met Edwin Vrijland en Rina van Oeveren.
- De oversteekplaats voor passagiers van de bus op de hoek Vissersweg / N59 is
erg gevaarlijk. De werkgroep is in contact met Rijkswaterstaat en gaat kijken of
het oversteken veiliger kan.
- Op de Vissersweg wordt veel te hard gereden. Snelheidscontrole heeft geen
resultaat opgeleverd (2 punt meting is toegepast). Wat kunnen we doen om dit
aan te passen. Het liefst een fietspad of verlichting. Werkgroep is hierover in
gesprek met het Waterschap.
- Op de Ring wordt te hard gereden. Er zijn door de werkgroep oversteekpoppetjes
aangeschaft en geplaats en er is ook een zebrapad getekend.
Heg snoeien voor meer overzicht is nog een optie.
- In december wordt er een snelheidskast geplaatst.
Voordat de werkgroep verkeer operationeel was heeft de DR veel gesprekken met de
gemeente gevoerd over overlast van vrachtwagens op het dorp!
Vrachtwagens met opleggers, reden zich klem. Voorstel inrijverbod voor vrachtwagens.
Een lengtebeperking was besproken, dit wordt complexer met de bebording daarom een
algeheel verbod.
Maar wat als je bijv. wilt verhuizen of iets door een vrachtwagen af wil laten leveren of
op laten halen??
Bedrijven kunnen een ontheffing aanvragen, de meeste vervoerders hebben zo’n
ontheffing.
De ontheffingen die voor Zierikzee gelden zijn ook voor Ouwerkerk van toepassing. Wie
gaat dit controleren was een vraag uit de zaal?
Bewoners mogen zelf de vervoerders aanspreken en vragen naar hun ontheffing.
Langs de Zuid Hogeweg wil de werkgroep doorgroeistenen laten plaatsen omdat de
vrachtwagens meer over deze weg gaan rijden.
Volgens Gerard Lucas is inmiddels al een verbetering te constateren.
In het verleden is er meerdere keren geopperd om er éénrichtingsverkeer van te maken,
deskundige verwachten dat er dan harder gereden gaat worden.
Niet verstandig.
Werkgroep “buitengebied” (door Jakkoo Brouwer)
Jakkoo geeft met behulp van een PowerPoint presentatie een update over de werkgroep
“buitengebied”.
Wat is het buitengebied?
Buiten de borden Ouwerkerk begint het buitengebied. We willen dit gebied leefbaar,
schoon en toegankelijk houden met ruimte voor recreatie.
Heel veel dijken, fiets en wandelpaden liggen er goed bij, we kunnen er trots op zijn. Bij
het strandje Ouwerkerk is een rustplaats/picknickplaats gerealiseerd, deze is
geschonken door het windmolenpark Zierikzee.
Strandje staat in de strandnota, Jakkoo is al 20 jaar bezig dat de gemeente meer
aandacht heeft voor ons strandje. Strandschoonmaak, overlast oesters aanpakken, de
onderwaterlijn meer aanpakken. er komen steeds meer deelnemers op de
vrijwilligersochtend voor de strandschoonmaak in juni, super fijn.

In het duingebied wil de werkgroep meer picknicktafels of wat meer duinpannetjes
creëren waar men uit de wind kan zitten.
Doe mee verlos de zee. De dorpsraad heeft de bak geadopteerd. De gemeente leegt deze
bak, is deze vol, bel zelf de servicelijn, dan wordt deze geleegd, is het een idee om daar
het telefoonnummer van de servicelijn op te zetten wordt er gevraagd!
Er zijn veel mensen die langs de weg het afval opruimen, applaus voor deze personen.
Wij willen meer natuur educatie voor jongeren. Belangrijk om dat mee te geven aan
onze kinderen.
Een stukje bij het park is niet goed onderhouden wordt er geopperd uit de zaal, dit was
een project, gebeurd nu weinig mee, Jakkoo zal dit doorgeven aan Siemco Louwerse.
De getijdenbakken, het project “platvis in de polder” bij het gemaal, de zeehonden, dit
alles is zeker de moeite waard om te bekijken.
Krekengebied, geen visie Staatsbosbeheer, achterstallig onderhoudt aan paden, wel
gesnoeid, maaibeleid is dat er maar 1x gemaaid wordt in het seizoen. Helemaal achterin
staat een bankje maar er wordt niet gemaaid. De werkgroep gaat er mee aan de slag.
Water in de kreek staat erg hoog, bomen staan in het water, het peil wordt omhoog
gebracht zodat de algengroei zou verminderen.
Veel schade aan de oevers, alle steigers staan onder water. Waterschap is
verantwoordelijk, ook Toine Poppelaars is geweest, peilbesluit staat te hoog, paden zijn
erg nat aan het worden. Prioriteit nummer 1 om dit aan te pakken. Schoeiing is zijn
functie kwijt. We gaan in gesprek zodat alle paden weer toegankelijk worden zegt
Jakkoo.
De blauwalg hoe staat het ermee, is een vraag vanuit de zaal???
De werkgroep gaat in overleg en wil zeker volgend voorjaar een antwoord hebben. Er
staan ook teveel bramenstruiken aan de zijde van de kreekoever. Uitzicht is weg.
Werkgroep gaat zorgen dat er stukken opengemaakt gaan worden.
De ontwikkeling om een aanlegsteiger achter de dijk aan te leggen. We zijn zeer
benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen, werkgroep gaat Siemco uitnodigen om hier iets
over te vertellen.
Bruggen bij de kreken worden gevaarlijk voor wandelaars, dorpsbewoners krijgen geen
antwoord op hun vraag als ze bellen of hier wat aangedaan kan worden.
Tip om hierover wat op hun facebook pagina te zetten. De werkgroep wil meer
communicatie en antwoord op hun vragen van de overheid.
Werkgroep “toekomst voetbalveld” (door Tilly Boogerd)
De werkgroep is nieuw, Tilly stelt de werkgroep leden voor.
De werkgroep is al een paar keer bij elkaar geweest.
Korte lijnen met de Gemeente is een pré, werkgroep geeft advies aan de dorpsraad.
Lopen tegen de trage ambtelijke molen aan.
SV Ouwerkerk is opgeheven. De kantine is van hen. De gemeente geeft aan dat ze nog
geen invullingen hebben voor deze locatie. De gemeente gaat praten met de garage over
de vele auto’s die daar geparkeerd staan. Het voetbalveld wordt nog wel gemaaid door
de gemeente alleen de frequentie zal komend jaar minder zijn.
Verzoek van de dorpsraad aan de werkgroep om voor de oudere jongeren wat te
realiseren.
We willen niet dat het een honden uitlaatplaats wordt. Werkgroep wil wel het hek
rondom het terrein handhaven.

De werkgroep wil iets verzinnen wat lowbudget en wat makkelijk te onderhouden is.
We hebben nog eigen materiaal vanuit het schooltje. Picknicktafel, tafeltennistafel,
basketbalpalen, deze kunnen ook gebruikt worden.
Het hoofdveld heeft nog 2 goals, de werkgroep wil dit intact houden, mocht er een keer
een groot evenement gehouden worden, dan kunnen we altijd uitwijken naar het
voetbalveld. Een ijsbaantje voor kleintjes zou ook handig zijn. Als er een
multifunctioneel veld zou zijn, kan het eventueel in de winter onder water gezet worden.
Begin januari wordt de jeugd uitgenodigd om mee te denken.
De werkgroep wil er tempo achter zetten en stelt al veel vragen vooraf aan de Gemeente.
O.a over nieuwbouw. Dit is meer voor lege plekken op het dorp!
Zijn er paarden liefhebbers vraagt mw. Verkerk om eventueel een manege te maken? In
de enquête is hier niets over terug te lezen.
De milieubakken kunnen deze op de parkeerplaatsen blijven staan? De werkgroep
neemt deze vraag mee.

