Notulen Openbare Dorpsraadvergadering
Datum: 18-04-2019
Aanwezig: Bob, Chris, Leanne en Thea
Overige aanwezigen: 40 personen aanwezig (zie lijst)
Afwezig met kennisgeving : Astrid (Dorpsraad)
Mels Hogenboom SMWO, Marleen Keus Zeeuwland, Peter Vijverberg, Jacqueline van
Burg,
Notulist: Thea
1.

Opening
Chris opent de vergadering om 19.40 uur en heet iedereen van harte welkom,
speciaal welkom aan pers en politiek.

2.

Mededelingen
- Afwezig met kennisgeving, zie hierboven
- Het podium in het dorpshuis is geschilderd, de biljartvereniging overweegt
om binnenkort op het podium te gaan biljarten. Zeeuwland kijkt of er nog
wat te doen is aan de tocht in de zaal d.m.v. isolatie.
- Volgende week komt Sound Delight om te praten over opties voor beter
beeld en geluid in het Dorpshuis.
- We zijn ook aan het verkennen of de jeugd een plekje in het dorpshuis kan
krijgen aangezien zij aan de “werkgroep toekomst voetbalveld” te kennen
hebben gegeven een “jeugdhonk” te willen hebben op het dorp.
- 2x per jaar worden alle dorpshuizen op S-D door Debby Boers van de
Gemeente uitgenodigd, deze bijeenkomsten zijn erg prettig omdat we hier
alle knelpunten en overige zaken samen kunnen delen.
- Op 12 april is de jaarlijkse “Schouw” op het dorp geweest. De kale plekken
op de Ring worden opnieuw ingezaaid met gras. In verband met een
miscommunicatie bij de Gemeente is de heg op de Ring afgelopen seizoen
niet tot de grond terug gesnoeid, dit zal volgend seizoen worden. Het gras
op de overige grasveldjes wordt nadat ze klaar zijn met de
rioleringswerkzaamheden hersteld.
Met een aantal medewerkers van handhaving hebben we binnenkort een
afspraak om de overlast van hondenpoep, onveilig parkeren etc. onder de
aandacht te brengen
- 22 april is er een paasbrunch in het Dorpshuis, komt allen.
- 22 juni willen we vrij houden voor een dorps BBQ. Wij hebben al diverse
oproepen gedaan waarin we hulp vragen om het te organiseren, opbouwen
etc. De vergunning is aangevraagd en de muziek en de Barbier zijn ook
geregeld. Aanmelden kan vanavond of per mail op
info@dorpsraadouwerkerk.nl

3.

Notulen (12-11-2018)
Er zijn geen op en of aanmerkingen over de notulen, ze worden onder
dankzegging goedgekeurd. De vastgestelde notulen worden op de website
geplaatst.

4.

Financieel verslag door de penningmeester
Bob stelt zich voor als penningmeester en laat weten dat de jaarstukken

dooradministratiekantoor de Baak uit Nieuwerkerk zijn opgesteld. De financiële
verslagen zijn uitgedeeld onder de aanwezigen. Er zijn geen vragen over de
stukken.
Bob wil nog wel alle aanwezigen erop wijzen dat de Gemeente subsidie aan de
dorpsraad verleend voor “leefbaarheid”. Mocht je een activiteit willen plannen,
stuur dan een verzoek naar de dorpsraad voor een financiële bijdrage.
Verslag kascommissie
Dick Sies en Esther Lugtenburg hebben de kascontrole verricht. Dick laat weten
dat ze steekproefsgewijs gecontroleerd hebben. Er zijn geen op of -aanmerkingen
hierover en vragen om decharge te verlenen aan de penningmeester.
Certificaten uitloten kascommissie
De kascommissie heeft 20 certificaten uitgeloot. Deze certificaten gaan niet meer
mee in de volgende (laatste) ronde. Alle certificaathouders zijn per mail op de
hoogte gesteld en zullen de aankomende week het bedrag op hun rekening
ontvangen.
Benoemen nieuw lid kascommissie
In 2020 zal Dick Sies nogmaals de kascontrole verrichten. Mathilda van Hech
meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie.
5.

Update Werkgroep “verkeer” (door Edwin Vrijland)
Edwin Vrijland en Evelein Mesman zijn samen de werkgroep “verkeer”.
Op dit moment heeft de Vissersweg alle aandacht. De Vissersweg is in het beheer
van het Waterschap. Edwin verteld met behulp van een PowerPoint de situatie van
de Vissersweg. Momenteel rijdt 85% van ons structureel te hard zien we aan de
metingen die in 2018 zijn gedaan. De hoogste snelheid was 148km per uur. Dit is
echt onacceptabel. Nu worden de basisschoolkinderen nog per busje vervoerd
naar de basisschool in Nieuwerkerk, dit stopt in het aankomende schooljaar. Deze
kinderen zullen dan ook per fiets over de Vissersweg naar Nieuwerkerk moeten.
Omdat er nog geen ongelukken met letsel zijn gebeurd komt het Waterschap niet
in actie. Maar gaan we hier op wachten? Het waterschap wil de komende maand
een fietser telling doen. Komt de teller op 250 fietsers per dag dan komt er een
fietspad. Helaas zijn we bang dat we dit niet gaan redden.
Bij de zijwegen is een herhalingsbord voor de maximum snelheid geplaatst.
Medio zomer 2019 zullen de ergste hobbels en kuilen worden gerepareerd. Om de
snelheid eruit te halen is een as-verspringing een optie.
Connexxion overweegt de bushalte op de N59 weg te halen omdat deze niet
rendabel zou zijn. De werkgroep is over bereikbaarheid van de halte in gesprek
geweest (ligt momenteel stil), zeker omdat de jeugd moet rennen voor eigen leven
als ze de N59 over moeten steken als ze met de bus richting Zierikzee willen.
De uitvoegstrook op de N59 zal komen te vervallen. Daardoor zal het uitvoegen
veiliger worden. Hier een rotonde aanleggen is te duur, dit moet zo’n 1,5 miljoen
euro kosten.
Heb je opmerkingen over de presentatie of ideeën meld dit dan bij de werkgroep.
Chris bedankt Evelein en Edwin voor de uitleg en hun inzet.

6.

Werkgroep “buitengebied” (door Jakkoo Brouwer)
Jakkoo verteld dat hij in december 2018 met de Gemeente in overleg is geweest
over het schoonmaken van het strandje. Helaas kunnen we de beach cleaner niet

meer verwachten. Jammer!! Jakkoo verteld niet meer afhankelijk te willen zijn van
de Gemeente en gaat op zoek naar een alternatief. Wellicht kunnen we
gezamenlijk met de campings iets aanschaffen, zegt hij!!!
Door de droge zomer en het lage waterpeil zijn er veel gebouwen in het
buitengebied gaan scheuren. Ook rondom de kreek moet er veel hersteld worden.
Dit is een groot probleem. Daarom is dit voorjaar het water in de polder al vroeg
naar het zomerpeil gegaan.
Vorig jaar was er geen maaibeleid, er wordt flink op bezuinigd is de conclusie. 3
tot 6x maaien is een must (behalve als het te droog of te nat is)
De uitkijkpost op de baalpapenweg was niet meer bereikbaar doordat het
helemaal begroeid was. Onlangs is het hier na veel onderhandelen gesnoeid. Na
het broedseizoen hopen we dat de bramen ook gesnoeid worden.
Bij het strand liggen 2 gele tonnen, deze worden 15 april, einde kitesurf periode,
eruit gehaald en 15 oktober worden ze weer geplaatst.
Het bruggetje aan de Baalpapenweg is in het voorjaar vernieuwd, helaas durfden
niet alle honden er overheen, hier is voor gebeld en er komt een oplossing.
Het laarzenpad staat onderwater (zeker 50 a 60 meter). De werkgroep is hierover
in gesprek met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.
Het watersnoodmuseum is een nationaal museum, er gaat daar veel geld naartoe.
De werkgroep wil met Siemco en de Gemeente in overleg dat het buitengebied ook
meegenomen wordt in een visie, het mooiste is als dit in de dorpsvisie komt.
Dit kan in samenwerking met de dorpsraad.
Tot slot waarschuwt Jakkoo de aanwezigen voor teken in de kreken en vraagt of
de campingeigenaren hun gasten willen verzoeken de hondenpoep van hun hond
op te ruimen!!!
Chris bedankt Jakkoo hartelijk voor het sturen van de werkgroep en zijn inzet en
uitgebreide uitleg.
7.
8.

Pauze
Update van de werkgroep “toekomst voetbalveld” (door Wouter van Marle)
Momenteel is Wouter van Marle de captain van de werkgroep, Hij heeft alle ideeën
over invulling van het voetbalveld op tekening.
In november 2018 is de jeugd van 10 tot 16 jaar uitgenodigd om mee te denken
voor een eigen plekje op het oude voetbalveld. De allerjongste houden we het liefst
op de Ring.
De jeugd wil een crossbaan, hindernisbaan, freerun parcours of midgetgolfbaan.
Een half veld gebruiken als voetbalveld of om een tent neer te zetten voor grote
evenementen.
De huidige kantine wordt terug gegeven aan de Gemeente. Als er geen
bestemming voor is wordt deze gesloopt.
De aansluitingen voor water en elektrisch blijft voorlopig gehandhaafd.
Vanuit de ijsbaanvereniging is er aangegeven dat ze een andere ijsbaan willen, ook
deze optie neemt de werkgroep mee. Er kan ook kleinschalig woningbouw
toegepast worden in de vorm van tiny houses. Een beweegpark voor de
ouderengym of de yoga, verhoogde moestuinen en fruitbomen rondom een
gezamenlijke BBQ plaats.
Ter info: In Ouwerkerk zijn er 100 kinderen van 0 tot 18 jaar.

Chris bedankt de werkgroep voor hun tijd en inzet.
9.

Discussies in groepen aan de hand van stellingen van werkgroep “toekomst
voetbalveld”
De aanwezigen worden in groepen verdeeld. Aan de hand van een formulier
waarop enkele ideeën staan is het de bedoeling om per groep tot een oplossing te
komen.
Wouter merkt aan het einde op dat al hun ideeën wel benoemd worden. Zij gaan
ermee aan de slag.
De werkgroep wil, nadat zij uiteindelijk een definitief plan hebben, bij Promill een
subsidie aan gaan vragen tbv de invulling. Een ander budget is er nog niet.
Blijft het parkeer terrein gehandhaafd is een vraag vanuit de zaal.
Dit zal zeker voorlopig zo blijven, de auto’s die er nu staan van garage Ouwerkerk
worden gedoogd.
Richard vraagt of er ook verharding komt bij de basketbalpaal. Nu staat er 1 op de
Ring, waarom geen 2 palen? De werkgroep neemt dit mee in de aankomende
vergadering.

10. Rondvraag
- Jakkoo: Hoe zit het met ons schoolgebouw? Medio 2018 heeft Chris nog
geïnformeerd. Op dat moment stond het onhold omdat de woonvisie
ontbrak. De Gemeente moet over dit project nog een uitvoeringsplan
schrijven, dit zou in december 2018 klaar zijn. Het heeft onze aandacht.
- Corrie Vijverberg vraagt of het mogelijk is dat Oud Ouwerkerk wifi krijgt in
hun onderkomen in de kelder van het dorpshuis. We realiseren dat dit
lastig is maar hebben nog geen oplossing.
- Jan vd Hamer is het opgevallen dat er vanaf de Stelweg richting strandje
veel paardenpoep ligt sinds de ADHD boerderij omgeschakeld is naar
paardenhouderij. Is er iemand die met de eigenaren wil praten? Geen
reactie. Er kwam ook geen reactie op de vraag van mw. Verkerk wie er wil
helpen met de zomer BBQ. Erg jammer.
Sluiting en tijd voor napraten met een drankje en een hapje
Chris sluit om 22.20 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.

