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SECRETARIEEL JAARVERSLAG ST. DORPSRAAD OUWERKERK 2021 

 

Samenstelling dorpsraad 
 
Tijdens de openbare vergadering van 20 oktober 2021 zijn Astrid Langendoen en Leanne Vermeer 
aftredend en herkiesbaar, zij worden beiden herkozen. Petra Zondervan heeft zich afgelopen jaar 
aangemeld als algemeen lid binnen de dorpsraad. 
 
Chris Visser                                     voorzitter  
Leanne Vermeer  website / secretaresse  
Bob van Goor                                 penningmeester 
Astrid Langendoen                        lid, verhuuradministratie dorpshuis 
Sandra Vos                                      lid 
Petra Zondervan                            lid 
 

Vergaderschema 
 
Dit jaar is er 1x een openbare dorpsraadvergadering gehouden, op 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 vergadering hebben wij een gast die ons iets vertelt  
over zaken die op dat moment spelen en die voor iedereen interessant zijn.  De opkomst bij de 
dorpsraadvergadering was dit jaar iets lager, dit kwam door de maatregelen die Corona met zich 
meebracht. Deze vergadering was ook te volgen via een online verbinding. 
 
Tijdens de najaarsvergadering is er een korte update over de voortgang geweest van sportpark ’t 
Eultje. 
 
Bij de najaarsvergadering heeft Baukje Bruinsma, beleidsmedewerker bij de Gemeente Schouwen-
Duiveland, een presentatie gegeven over het Gemeentelijk energiebeleid. 
 
De dorpsraad heeft in 2021 11 bestuursvergaderingen gehouden op de eerste dinsdag van de maand. 
De 2e dinsdag van de maand stond gepland voor gasten / sprekers en werkgroepen. 
De vergaderingen konden vanwege de coronamaatregelen niet allemaal fysiek plaats vinden, dus 
vond er regelmatig overleg plaats via Teams. 
 
 
De leden hebben zeer regelmatig contact via telefoon, e-mail, online 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 2021  o.a. mee bezig gehouden? 
 
In 2021 waren er vanwege de corona maatregelen weer minder activiteiten op het dorp en 
bezigheden in het dorpshuis. Daar waar het kon hebben wij als dorpsraad, met in acht nemen van de 
maatregelen, toch nog iets kunnen organiseren.  

 
 

Dorpsraad: 
 
 
Senioren inloopochtend 
In 2021 hebben de senioren weer de mogelijkheid gehad om wanneer het dorpshuis open was 
gezellig samen te zijn in de “huiskamer” van het dorpshuis. Daar is redelijk 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.   
 
 
De herdenking van de watersnoodramp 1953  
Op maandag  1 februari hebben we de slachtoffers van de watersnoodramp van 1953 herdacht. 
Op de begraafplaats is in klein gezelschap door een vertegenwoordiging van het bestuur van de 
dorpsraad en van de kerk een krans gelegd bij het monument en gerbera’s op de graven van de 
Watersnoodslachtoffers. De kranslegging was later te bekijken via de website van de dorpsraad. 
 
 
 
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 dit jaar geen verdere activiteiten. In plaats daarvan hebben wij samen met de 
Protestantse kerk een klein presentje aan de bewoners van het dorp gegeven. 
De verlichting van de toren brandt in deze periode dagelijks.  
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Website/facebook 
De website is in 2021 goed bezocht.  Er zou wat meer informatie door de verenigingen aangeleverd 
mogen worden voor vermelding op 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 
via mail contact over het groenonderhoud op de  Ring geweest. 
Vanwege corona waren er dit jaar zeer weinig fysieke bijeenkomsten met de Gemeente. Wel is er op 
verzoek nog een gesprek geweest met Burgemeester Van de Hoek, mevr. Verburg en verenigingen 
samen. (college on tour). 
Er zijn online nog gesprekken geweest met Mevr. Smit en Dhr. Moerkerk over het onderwerp 
verkeer. 
Vanuit de dorpsraad is er een brief verstuur naar de Gemeenteraad met de onderwerpen die ons 
bezighouden in het dorp. 
Ook zijn er gesprekken geweest en nog gaande met het waterschap en met de politie staat nog in de 
planning. 
 
 
Buurtwhatsapp op Ouwerkerk 
De Buurtwhatsapp groep in Ouwerkerk telt momenteel 74 leden. Regelmatig komen er nog nieuwe 
leden bij. Hierdoor hopen we wat aan de inbraakpreventie te doen. De Gemeente heeft borden 
geplaatst bij de toegangswegen van het dorp. 
 
 
Tulpen actie 
In maart hebben we alle inwoners verrast met een bosje tulpen van een plaatselijke kweker. 
Dit werd enthousiast ontvangen en was heel fijn om te doen. 
 
Jeugdraad  
Dit jaar is er een jeugdraad opgericht van 4 jongeren van Ouwerkerk. Er is nu een platform voor de 
jeugd, de invulling hiervan laten we aan hen over. Het is belangrijk dat jongeren zich thuis blijven 
voelen op ons dorp. Meepraten is hierin ook een verbinding en in een jongerenraad kunnen ze hun 
mening kwijt, worden ze gehoord en raken ze betrokken. Nieuwe leden met leuke ideeën zijn altijd 
welkom. 
 
 
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. 
Het wier aan de waterlijn  wordt regelmatig verwijderd. Er is dit weer 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. 
Het contact met de  nieuwe aannemer voor het schoonmaken van het strand vanuit de Gemeente, 
verloopt redelijk goed.  
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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 . Een veilige fiets ontsluiting is, zowel voor dagelijks woon-werk verkeer, voor de 
jeugd als vanuit recreatief oogpunt van grote waarde. Er zijn diverse contacten geweest met 
waterschap en met de gemeente over fietsveiligheid en de Vissersweg. Tot op heden is het niet 
gelukt om hier met verschillende betrokken partijen in samenwerking een verbeterslag te maken. 
 
 
Woningbouw 
De laatste tijd ontvangen wij steeds vaker de wens van Ouwerkerkers voor nieuwbouw van 
woningen. Met name behoefte aan starterswoningen lijkt aanwezig. Wij vinden vanuit de dorpsraad 
dat het dorp leefbaar moet blijven. Als dorpsraad heeft het zeker onze aandacht en dit is ook 
kenbaar gemaakt aan de gemeenteraadsleden. 
 
 
150 KV station 
Met dit station en het aftasten van de plaats waar dit moest komen is een aantal online 
besprekingen geweest die gevolgd zijn door ons als dorpsraad. Ook is er een brief naar de 
gemeentebestuur verzonden. Het verkenningstraject is afgerond en er zijn drie plaatsen uit 
voortgekomen. De Gemeenteraad neemt over de plaats van het KV station een beslissing. 
 
 
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.  
Vorig jaar is er een samenwerking gekomen met de Imkervereniging Schouwen Duiveland (IVSD), die 
op zoek was naar een goede en groene locatie voor een verenigingsgebouw. De ideeën sluiten goed 
bij elkaar aan wat betreft innovatie, duurzaamheid en biodiversiteit. 
Hieruit is een concept uit voortgekomen dat invulling geeft aan gemeentelijke doelen. Het kernteam 
bereidt momenteel een subsidieaanvraag en haalbaarheidsonderzoek voor. We zijn blij met de 
gemeente als partner en imkervereniging in dit plan. 
In het voorjaar is er een online bijeenkomst geweest om de bewoners te informeren.  
 
 
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, Staatbosbeheer e.d.  
Het samenwerken met werkgroepen heeft een positief resultaat.  
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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 heeft een groep enthousiastelingen weer 
heerlijke oliebollen gebakken. Deze acte wordt ondersteund door leden 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. bijeenkomst bezocht over:  
- Bijeenkomsten dorpshuizen 
- Transitievisie warmte  
- Raadsvergaderingen omtrent 150 KV station  
 
 

 
 
Dorpshuis: 

 
Opknappen dorpshuis 
Het opknappen van het dorpshuis is in het najaar van 2012 al begonnen. Helaas konden wij er dit jaar 
niet mee verder gaan. Graag zouden wij de bovenverdieping een opfris beurt geven. 
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.  
 
 
Beheer dorpshuis 
De beheerster van het dorpshuis, Lineke kon tijdens de najaarsvergadering pas echt voorgesteld 
worden aan de aanwezigen. Hierin hebben we een goede beheerster voor het Dorpshuis gevonden. 
Sommige gebruikers van het dorpshuis hadden al wel kennis met haar gemaakt. Ze wordt 
ondersteunt in de activiteiten door haar dochter. Waar mogelijk is er iedere maand een overleg met 
de beheerster van het dorpshuis.. Zelf  organiseert ze met regelmatig activiteiten in het dorpshuis, 
zoals Aan Tafel en bloemschik cursussen. Er is ook een speciaal facebook pagina van het dorpshuis 
waar alle activiteiten op geplaatst worden.  
 
 

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: 

• Bloemenzee  

• Kosten van de website 

• Herdenking van 1 februari 

• Aankoop kerstboom 

• Senioren koffie-ochtenden 

• Sinterklaascommissie 
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Wat willen we in 2022 gaan doen: 
 

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

• Op 1 februari zal de 69e herdenking voor de slachtoffers van de watersnoodramp ’53  zijn 

• De koffieochtenden in het dorpshuis zullen in 2022 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 2022 zal de dorpsraad  van Ouwerkerk zich zo goed mogelijk blijven inzetten voor haar 
bewoners. 
 
 
  
 
 
 
 


