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SECRETARIEEL JAARVERSLAG ST. DORPSRAAD OUWERKERK 2020 

 

Samenstelling dorpsraad 
 
In 2020 is de samenstelling van het bestuur van de dorpsraad niet gewijzigd. Er hebben zich het 
afgelopen jaar geen nieuwe kandidaten aangemeld voor een functie binnen de dorpsraad. 
De samenstelling van de dorpsraad in 2020 is als volgt: 
 
Chris Visser                                    voorzitter  
Leanne Vermeer  secretariaat  
Bob van Goor                                 penningmeester 
Astrid Langendoen                        lid, verhuuradministratie dorpshuis 
Sandra Vos                                      lid 
 

 
Vergaderschema 
 
Dit jaar stonden er 2 openbare dorpsraadvergadering op onze agenda. In het voorjaar werden dan de 
financiën besproken en eventueel goedgekeurd door de kascommissie.  In het najaar zou de jaarlijkse 
bestuursverkiezing plaats vinden. Tijdens de vergaderingen hebben wij dan meestal een gast die ons 
iets vertelt over zaken die op dat moment spelen, die voor iedereen interessant zijn.   
Maar helaas, bijeenkomen met u was in 2020 niet mogelijk vanwege Corona.   
 
Dus dit jaar geen update van de werkgroepen Verkeer en Buitengebied Ouwerkerk tijdens de 
voorjaarsvergadering. Toekomst Sportveld heeft wel via Teams een update over de voortgang 
gegeven.  
 
Normaal gesproken heeft de dorpsraad iedere 1e dinsdag van de maand een bestuursvergadering. De 
2e dinsdag van de maand staat gepland voor gasten, sprekers en werkgroepen. 
De eerste 3 maanden van het jaar konden wij nog bij elkaar komen, maar zijn later overgegaan op 
Teams-vergaderen. Daar waar het kon zijn we tussentijds nog fysiek bij elkaar gekomen voor overleg.  
 
De leden hebben nu nog meer contact via telefoon, e-mail, Teams 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 2020  o.a. mee bezig gehouden? 
 
De coronapandemie haalde een streep door onze vertrouwde manier van werken binnen de stichting 
dorpsraad Ouwerkerk. De groepsactiviteiten hebben hierdoor het meest geleden. Denk bv aan de 
dorps-barbecue en het gezamenlijk ontsteken van de kerstboomverlichting op de Ring.  

 
Dorpsraad: 
 
 
Senioren inloopochtend 
In 2020 hebben de senioren de mogelijkheid gehad om iedere week gezellig samen te zijn in de 
“huiskamer” van het dorpshuis. Daar is dit jaar minder gebruik van gemaakt i.v.m. Corona. 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 zaterdag  1 februari hebben we de slachtoffers van de watersnoodramp van 1953 herdacht..  
Er was een open podium voor de kinderen (10-15 jr) om ons te laten zien hoe zij stil staan bij de 
Ramp. Dit konden ze doen door bv. een verhaal te vertellen, tekening te maken of gedicht voor te 
dragen. Dhr. Bert Hendrikse was door ons gevraagd om een voordracht te houden.  
Aansluitend zijn we naar de begraafplaats gegaan waar de krans door inwoners 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 2 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 vrijwilligers geregeld. Op de avond van het ontsteken van de verlichting hebben de kinderen geen 
lampionoptocht gehouden en was er geen rondgang over het dorp door “Nieuw Leven”. 
De verlichting van de toren brandt in deze periode dagelijks.  
 
 
Koningsdag  
Samen met de Oranjevereniging van Ouwerkerk hebben we op Koningsdag een pak koekjes van 
bakkerij Ten Hove huis aan huis gebracht bij alle inwoners van Ouwerkerk. Het was een welkome 
verrassing omdat er dit jaar geen Koningsdag kon worden gevierd. 
 
 
Goodybag voor bewoners  
Een rijk gevulde goody bag voor ieder huisje van Ouwerkerk als op stekertje in deze toch wel 
sombere tijd en om onze betrokkenheid te uiten bij de inwoners.  Een mooie samenwerking met de 
Protestantse kerk, Knipcafe de Barbier, het Dorpshuis, Imkervereniging en de dorpsraad. 
 
 
Kerstwens 
Een week voor kerst hebben wij een tasje bij alle inwoners van Ouwerkerk gebracht. Hierin zat een 
lekkere versnapering, een kerst kaart en de kaars van de Protestantse kerk. Het was een leuke en 
succesvolle actie. Dit was een waardevolle samenwerking met de kerk. 
 
 
Website/facebook 
De website is in 2020 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, zij het dit jaar veel minder.  
Burgemeester Jack v/d Hoek heeft een kennismakingbezoek gebracht aan Ouwerkerk. Hij heeft met 
verschillende ondernemers uit de buurt een fietstocht gehouden over het dorp en de omgeving. 
Aandachtspunten waren hierbij de Vissersweg, buitengebied en het sportveld.  
 
 
Buurtwhatsapp op Ouwerkerk 
De Buurtwhatsapp groep in Ouwerkerk telt momenteel 76 leden. Hierdoor hopen we wat aan de 
inbraakpreventie te doen. De Gemeente heeft 2 jaar geleden borden geplaatst bij de toegangswegen 
van het dorp. 
 
 
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.  
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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.    
Het wier aan de waterlijn  wordt regelmatig verwijderd. Er is dit jaar een proef gestart met het 
maken van een “dijkje” (van Von Eugen) bij de waterlijn om het wier tegen te houden. Dit bood  
goede resultaten en zal zeker verder uitgewerkt worden. Het heeft in ieder geval ieder jaar zijn 
aandacht. 
 
 
Samenwerking Hoge School Zeeland 
Dit jaar hadden we een samenwerking met Hoge School Zeeland over de waterkwaliteit e.d. van de 
kreken. Het was bijzonder leerzaam voor de studenten, maar ook voor ons. Zo weten we inmiddels 
dat “de alg” zich verder heeft verspreid naar andere kreken en fosfaat een storende factor is. Zo 
komen we hopelijk steeds een stapje verder in de verbetering van het krekengebied. De aftrap werd 
gegeven in het Watersnoodmuseum en er werd een eindpresentatie in het dorpshuis geven. 
Hiervoor was veel belangstelling. Deze presentatie was ook online te volgen. 
 
 
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.  
Naast de ijsvereniging kwam daar deze zomer ook de imkervereniging bij. Momenteel werken we 
gezamenlijk aan een concept om onze doelen te kunnen realiseren. Iets bijzonders creëren wat 
aanspreekt voor jong en oud en ook goed aansluit bij gemeentelijke doelen.  
Duurzaamheid/energietransitie en biodiversiteit als basis. 
 
 
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 opbrengst van de oliebollenactie zal gebruikt worden voor de dorps barbecue.  
 
 
De dorpsraad krijgt veel uitnodigingen voor bijeenkomsten en vergaderingen. Telkens wordt er een 
afweging gemaakt of het zinvol is om erop in te gaan. Door Corona zijn er vele dit jaar niet 
doorgegaan. 
Dit jaar hebben we o.a. digitaal bijeenkomst bezocht over:  
       - Bijeenkomsten dorpshuizen 
 
Ook zijn wij nog in gesprek geweest met o.a. 

- Oud Ouwerkerk (graven dames Slager) 
- Protestantse kerk 
- Windpark 
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Dorpshuis: 

 
Opknappen dorpshuis 
Dit jaar is er geen gelegenheid geweest om het dorpshuis verder op te knappen. Een gedeelte van de  
bovenverdieping zouden we graag willen inrichten voor de jeugd. Hiervoor zijn we al in gesprek 
geweest met het SMWO-jongeren. 
 
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) . 
De penningmeester heeft de laatste ronde voor de certificaathouders verricht en zijn hierna door de 
dorpsraad uitbetaald. 
 
 
Beheer dorpshuis 
Met Lineke Rieteco hebben we een goede beheerster voor het Dorpshuis gevonden. Waar mogelijk is 
er iedere maand een overleg met de beheerster van het dorpshuis.. Zelf zal ze met regelmaat 
activiteiten in het dorpshuis organiseren, zoals o.a. Aan Tafel en bloemschikken. 
 
Helaas was het dorpshuis tijdens de corona periode gesloten. Er was een goed overleg tussen 
beheerster en verenigingen wanneer er weer activiteiten mochten plaatsvinden. Uiteraard waren er 
natuurlijk de geldende maatregelen, zoals mondkapjes, hygiëne en afstand. 
 

 

Leefbaarheid subsidies 

Van de leefbaarheid subsidies die dit jaar door de gemeente Schouwen Duiveland is verstrekt is het 
volgende betaald en/of subsidie verstrekt aan o.a: 

• Kosten van de website 

• Herdenking van 1 februari 

• Aankoop kerstboom 

• Senioren koffie-ochtenden 

• Goody bag bewoners 

• Welkom pakket nieuwe bewoners 

• Kerstwens bewoners  

• Koningsdag traktatie 
 

 
Wat willen we in 2021 gaan doen: 
 

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

• Op 1 februari zal de 68e herdenking voor de slachtoffers van de watersnoodramp ’53  zijn 

• De koffieochtenden in het dorpshuis zullen in 2021 ook weer georganiseerd worden. Dit in 
het   kader van ontmoeting, ondersteuning en ontspanning.  
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• Krachtenbundeling Buitengebied verder uitwerken.  

• Resultaten bereiken Toekomst sportveld 

• Resultaten bereiken Werkgroep Verkeer  

• Opknappen bovenverdieping dorpshuis voor de jeugd 

• Zomerbarbecue 

• Oliebollenactie  
 

 
Ook in 2021 zal de dorpsraad  van Ouwerkerk zich zo goed mogelijk blijven inzetten voor haar 
bewoners. 
 
 
  
 
 
 
 


