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SECRETARIEEL JAARVERSLAG ST. DORPSRAAD OUWERKERK 2019 

 

Samenstelling dorpsraad 
 
Tijdens de openbare vergadering van 10 oktober 2019 is Thea van de Sande aftredend en niet 
herkiesbaar. Ook zijn bij deze vergadering Bob van Goor en Chris Visser aftredend en herkiesbaar, zij 
worden beiden herkozen. Kirsten Schalmje is tussentijds afgetreden als lid. Er hebben zich het 
afgelopen jaar geen nieuwe kandidaten aangemeld voor een functie binnen de dorpsraad. 
 
Chris Visser                                     voorzitter  
Thea vd Sande secretaresse, tot 10-10  
Leanne Vermeer  website / secretaresse  
Bob van Goor                                 penningmeester 
Astrid Langendoen                        lid, verhuuradministratie dorpshuis 
Kirsten Schalmje                            lid, tot 08-01   
 

Vergaderschema 
 
Dit jaar is er 2x een openbare dorpsraadvergadering gehouden, op donderdag  18 april en donderdag 
10 oktober.  In het voorjaar zijn de financiën besproken en goedgekeurd door de kascommissie.  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,  die voor iedereen interessant zijn.  De 
opkomst bij de dorpsraadvergaderingen is, evenals in voorgaande jaren, goed te noemen.  
 
Tijdens de voorjaarsvergadering hebben de werkgroepen Verkeer, Buitengebied Ouwerkerk en 
Toekomst Sportveld een update over de voortgang gegeven.  
 
Bij de najaarsvergadering heeft Dhr. Van Vliet  ( Handhaving ) een presentatie gegeven over  
controle op de naleving van wet- en regelgeving en het doen naleven van deze regels.  
 
De dorpsraad heeft in 2019 11 bestuursvergaderingen gehouden op de eerste dinsdag van de maand. 
De 2e dinsdag van de maand staat gepland voor gasten / sprekers en werkgroepen. 
 
De leden hebben zeer regelmatig contact via telefoon, e-mail en app-groep. 
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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 dorpsraad is een tussenstap tussen de bewoners en het gemeentebestuur en/of het gemeentelijk 
apparaat. Ze is onder andere een klankbord voor de inwoners, waar nodig het gesprek aan te gaan 
met de verschillende belanghebbenden en  voorlichting te geven over zaken die het dorp raken. 
 
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 2019  o.a. mee bezig gehouden? 
 

 
Dorpsraad: 
 
 
Senioren inloopochtend 
In 2019 hebben de senioren de mogelijkheid gehad om iedere week gezellig samen te zijn in de 
“huiskamer”van het dorpshuis. Daar is goed gebruik van gemaakt. De subsidie wordt ingezet voor het 
bestrijden van eenzaamheid bij kwetsbare, vaak oudere mensen. 
Wij vinden het ook erg belangrijk dat deze mogelijkheid behouden blijft.   
 
 
Stamppotavond 
Begin van het nieuwe jaar is er weer de stamppotavond georganiseerd. Ruim 120 personen hebben 
deze avond weer mogen genieten van verschillende stamppotten en een heerlijk toetje.  
Mede dankzij enkele agrariërs, beheerster van het dorpshuis, winkeliers, verenigingen en vrijwilligers 
was het dit jaar weer een geslaagde avond. 
Aansluitend aan de avond was er de traditiegetrouwe de kerstboomverbranding buiten het dorp. De 
jeugd van Ouwerkerk had voor een mooie stapel  kerstbomen gezorgd. 
 
 
De herdenking van de watersnoodramp 1953  
Op vrijdag  1 februari hebben we de slachtoffers van de watersnoodramp van 1953 herdacht..  
“Oud”-leerlingen (groep 7 en 8) van OBS ’t Stoofje (nu elders op school in Zierikzee en Nieuwerkerk) 
hebben in het dorpshuis een zelf geschreven gedicht voorgedragen voor alle aanwezigen. 
Pastor Joëlle Kooman heeft een mooi verhaal verteld, waarbij de kinderen goed bij werden 
betrokken. Aansluitend zijn we naar de begraafplaats gegaan waar de krans door de scholieren is 
gelegd bij het monument en voor de aanwezigen waren er gerbera’s voor op de graven van de 
slachtoffers.  
Tijdens de eilandelijke herdenking bij de caissons waren afgevaardigden van de dorpsraad aanwezig. 
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Kerstboom en verlichting 
Het plaatsen 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 het ontsteken van de 
verlichting hebben de kinderen een lampionoptocht gehouden m.m.v  gelegenheidsdrumband 
“Nieuw Leven”. Na de rondgang door het dorp is de kerstverlichting ontstoken en de avond 
afgesloten met glühwein, warme chocolademelk en een kerstkransje in het Dorpshuis. 
De verlichting van de toren brandt in deze periode dagelijks.  
 
 
Welkomst pakketje voor nieuwe bewoners 
Nieuwe bewoners van Ouwerkerk worden sinds 2016 welkom geheten door middel van een “warm 
welkoms”pakketje. Hierin zit de informatiebrochure van het dorp, potje jam van de plaatselijk 
fruitboerderij, koffie met appelgebak en toegangskaarten van het Watersnoodmuseum.  Dit heeft 
weer een vervolg gekregen in 2019.  
 
 
Website/facebook/twitter 
De website is in 2019 goed bezocht.  Er zou wat meer informatie door de verenigingen aangeleverd 
mogen worden voor  Facebook. Met deze pagina bereiken we een grote groep mensen binnen heel 
korte tijd. Dit is voor de dorpsraad een goed medium. 
 
 
Contact met Zeeuwland, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Gemeente 
Regelmatig is er contact met de bovenstaande organisaties.  Met dhr Bodbijl van de Gemeente is er 
in april een buurtschouw  over het dorp geweest en is o.a. het groen onderhoud besproken.  
Met dhr Daniël Joppe en mevr Debby Boers is er regelmatig contact over onze werkzaamheden als 
dorpsraad.  
Met dhr v/d Wel en dhr Eggebeen is er gesproken over het woningbeleid in Ouwerkerk. 
 
 
Buurtwhatsapp op Ouwerkerk 
De Buurtwhatsapp groep in Ouwerkerk telt momenteel 76 leden. Hierdoor hopen we wat aan de 
inbraakpreventie te doen. De Gemeente heeft vorig jaar borden geplaatst bij de toegang wegen van 
het dorp. 
 
 
Ronde met brandweer en handhaving over het dorp 
Met een wagen van de brandweer en handhaving een ronde over het dorp gemaakt om te kijken 
waar de knelpunten liggen in de straten, vooral als er zich calamiteiten mochten voordoen. 
 Tevens is er in de wandelpaden gekeken naar de overlast van hondenpoep. Tijdens de wandeling zijn 
zakjes met een versnapering voor de hond(en) uitgedeeld aan de baasjes. Dit was  voor het aanlijnen 
van de hond en het opruimen van uitwerpselen. Deze acties krijgen in het nieuwe jaar zeker een 
vervolg en werden erg positief ontvangen door de bewoners. 
 
 
Werkgroep Buitengebied 
In 2017 is er een start gemaakt met het project Werkgroep Buitengebied. Hiermee willen we de 
krachten bundelen en samen in gesprek gaan over de knelpunten.  
Hier doen o.a. aan mee;  Waterschap, hengelsportvereniging, Watersnoodmuseum, Staatbosbeheer 
en 3 omliggende campings. De gebieden waarover het gaat zijn; strand, kreken- en bosgebied. 
De Gemeente heeft toegezegd om het strand te reinigen met de beach cleaner, er is een 
fietsrustpunt gecreëerd en een Dixie geplaatst met een luxe uitstraling.    
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Het wier aan de waterlijn  wordt regelmatig verwijderd. Er is dit jaar een proef gestart met het 
maken van een “dijkje”bij de waterlijn om het wier tegen te houden. Dit bood  goede resultaten en 
zal zeker verder uitgewerkt worden. 
Kite surfers hebben in het naseizoen vrij spel en in het zomerseizoen is het strand voor de badgasten. 
Het probleem rond de alg in de kreken wordt opnieuw bij het Waterschap onder de aandacht 
gebracht. 
Met de vispopulatie in de kreken gaat het erg goed. 
 
 
Werkgroep Verkeer 
In 2018 is er ook een werkgroep Verkeer opgezet. Zij zullen zich in eerste instantie bezig gaan houden 
met de oversteek bij de N59 en de bushalte aan deze weg.  Andere problematiek m.b.t. verkeer heeft 
ook hun aandacht .  Zo is er op het dorp tijdelijk een snelheidmeter geplaatst , om de bewoners van 
het dorp inzicht te krijgen over hun rijgedrag. 
 
 
Werkgroep Toekomst sportveld 
In 2018 is ook de werkgroep Toekomst sportveld opgezet, dit omdat de voetbalvereniging SVOWK 
beëindigd  is. Deze werkgroep heeft als doel een mooie invulling te vinden voor het gebruik van het 
sportveld voor het gehele dorp. Er is een meeting met de oudere jeugd geweest om over hun wensen 
te spreken. Deze uitkomsten worden meegenomen in de gesprekken met de gemeente.  
 
De werkgroepen Buitengebied, Verkeer en Toekomst sportveld hebben regelmatig overleg met de 
bestuursleden van de dorpsraad. Ze hebben een informerende rol, de dorpsraad heeft hierin een 
sturende functie. De werkgroepen zelf hebben ook regelmatig contact met de Gemeente, 
waterschap, e.d.  
Het samenwerken met werkgroepen heeft een positief resultaat.  
 
 
Rioolwerkzaamheden Ouwerkerk Zuid 
In 2019 is een gesprek geweest met Gemeente , Delta , Bokx en projectmedewerker over de 
werkzaamheden in het dorp.  Deze werkzaamheden zijn in 2018 gestart.  
De riolering wordt vernieuwd zodat het watersysteem weer voor een langere tijd goed kan 
functioneren. Er zullen ook bestratingwerkzaamheden plaats vinden. Tegelijkertijd met deze 
werkzaamheden zal Delta de huisaansluiting van gas, elektra en water vernieuwen.  
  
 
Actie hondenpoep 
Naar aanleiding van de vele klachten van bewoners op het dorp is er de actie “kakaanpak” opgezet. 
Er werden bordjes met tekst geplaatst en met tussenpozen zijn de uitwerpselen gemarkeerd met krijt 
verf, zodat men bewust werd van hoeveel er lag. Dit heeft een positief effect gehad en in 2020 gaan 
we zeker met deze actie door.  
 
 
Enquête:  Ouwerkerk praat mee over Ouwerkerk 
Vorig jaar is er een enquête gehouden onder alle bewoners van het dorp. Deze is mede tot stand 
gekomen met medewerking van Mels Hoogenboom (SMWO). 
Met deze enquête proberen wij een goede indruk te krijgen van het dorp., zodat we mede hiermee 
een dorpsvisie kunnen ontwikkelen. 
De enquête is vorig jaar tijdens de voorjaarsvergadering gepresenteerd door Mels Hoogenboom en 
bij de najaarsvergadering zijn toen de resultaten bekend gemaakt aan de bezoekers.  
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We proberen bij iedere vergadering een stukje uit de enquête mee te nemen en verder uit te 
werken. 
 
Zomer barbecue  
In 2018 heeft Muziekvereniging “Nieuw Leven” tijdens hun jubileumjaar een zomerbarbecue 
georganiseerd. Dit was een groot succes waardoor de dorpsraad heeft besloten om het een 
navolging te geven in 2019. 150 dorpsbewoners hebben dit jaar weer mogen genieten van een 
heelrijke barbecue en muzikale klanken. Het was een mooie samenwerking met knipcafe de Barbier.  
 
 
Oliebollenactie 
De dorpsraad heeft vorig jaar samen met  vele vrijwilligers van verschillende verenigingen  
de oliebollenactie georganiseerd.  Dit omdat  SV OWK gestopt is en wij als dorpsraad het als een 
service zien naar de bewoners van het dorp. Dit jaar is er een nieuwe groep enthousiastelingen 
opgestaan om het stokje over te nemen en dit voort willen zetten, onder leiding van de dorpsraad. 
 
 
 
 De dorpsraad krijgt veel uitnodigingen voor bijeenkomsten en vergaderingen. Telkens wordt er een 
afweging gemaakt of het zinvol is om erop in te gaan.  
Dit jaar hebben we o.a. bijeenkomsten bezocht over:  
- SMWO – AVG  
- Bijeenkomsten dorpshuizen 
- Omgevingsvisie buitengebied 
- Ambtelijk voorjaarsoverleg dorpsraden 
- Najaarsoverleg dorpsraden en Gemeente  
- Opruimactie “Blauw Pluis” 

 
 
Dorpshuis: 

 
Opknappen dorpshuis 
Het opknappen van het dorpshuis is in het najaar van 2012 al begonnen. Hier zijn we dit jaar ook 
weer mee verder gegaan.  
De aansluiting muur – dak bij het podium is door Zeeuwland geïsoleerd en ook het podium is van een 
nieuw laagje verf voorzien. 
Er zijn afvalknijpers in het dorpshuis te leen, zodat bewoners van het dorp een rondje over het dorp 
kunnen doen en zwerfvuil kunnen rapen. Tevens is er in de hal een kleine mini-bieb en een expositie 
van schilderijen van lokale schilders.  
Samen met de verenigingen van het dorpshuis is er gekeken hoe ze het beste hun spullen kunnen 
opslaan in de verschillende ruimtes.  
 
 
Zonnepanelen dorpshuis 
In maart 2016  zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak van het dorpshuis. Hierover is contact 
geweest met Zeeuwland en het uitvoerende bedrijf. Het is de bedoeling om het dorpshuis zo energie 
neutraal mogelijk te maken. 
We hebben goed onderzocht hoe we de inwoners van Ouwerkerk hierin konden betrekken. Dit voor 
het belang van het behoud van het dorpshuis. 
We hebben dit  kunnen realiseren m.b.v. inleg vooraf door bewoners (crowdfunding) . 
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De kascommissie heeft de 3ee loting voor de certificaathouders verricht en zijn hierna door de 
dorpsraad uitbetaald. 
 
 
Tv- en audioapparatuur 
Samen met Zeeuwland heeft het dorpshuis er een mooi en goedwerkende tv- en audioapparatuur bij 
gekregen. Dit en goede samenwerking met Sound Delight. We hopen met deze investering o.a. ook 
de jeugd te kunnen trekken naar het dorpshuis voor bv filmavonden. 
 
 
Beheer dorpshuis 
Met Mieke de Wilde hebben we een goede beheerster voor het Dorpshuis gevonden. Ze draait nu al 
weer drie jaar mee. Waar mogelijk is er iedere maand een overleg met de beheerster van het 
dorpshuis.. Zelf  organiseert ze met regelmatig activiteiten in het dorpshuis, zoals het paasontbijt en 
pannenkoeken diner.  
 
 

Leefbaarheidsubsidies 

Van de leefbaarheidsubsidies die dit jaar door de gemeente Schouwen Duiveland is verstrekt is het 
volgende betaald en/of subsidie verstrekt aan: 

• Ring riee 

• Kosten van de website 

• Herdenking van 1 februari 

• Aankoop kerstboom 

• Lampionoptocht ontsteken kerstverlichting Ring 

• Senioren koffie-ochtenden 

• Sinterklaascommissie 

• Zomerbarbecue 

• Welkoms pakketten nieuwe bewoners Ouwerkerk 
 

 
Wat willen we in 2020 gaan doen: 
 

•  In januari staat de jaarlijkse stamppotmaaltijd gepland, deze avond zal er traditie getrouw 
weer een   kerstboomverbranding plaatsvinden.   

• Op 1 februari zal de 67e herdenking voor de slachtoffers van de watersnoodramp ’53  zijn 

• De koffieochtenden in het dorpshuis zullen in 2020 ook weer georganiseerd worden. Dit in 
het   kader van ontmoeting, ondersteuning en ontspanning.  

• Krachtenbundeling Buitengebied verder uitwerken.  

• Resultaten bereiken Toekomst sportveld 

• Resultaten bereiken Werkgroep Verkeer  

• Verder ontwikkelen van de dorpsvisie 

• Opknappen bovenverdieping dorpshuis voor de jeugd 

• Zomerbarbecue 

• Oliebollenactie  
 

 
Ook in 2020 zal de dorpsraad  van Ouwerkerk zich zo goed mogelijk blijven inzetten voor haar 
bewoners. 
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