
Notulen Openbare Dorpsraadvergadering   
Datum: 20-10-2021 
Aanwezig vanuit het bestuur : Chris Visser, Bob van Goor , Leanne Vermeer, 
Sandra de Vos, Petra Zondervan en Astrid Langendoen.  
Afwezig met kennisgeving :  
Teun den Breejen, Jacqueline Althena, Joelle Kooman, Edwin Vrijland en Evelein 
Mesman. 
Er zijn een aantal aanmeldingen voor het volgen van de vergadering via Teams, zij 
volgen deze avond via een verbinding.  
 
Astrid notuleert 
 

01 Opening; 
Chris heet iedereen welkom om 20.02 uur 
Chris neemt het woord :  
Fijn om weer een openbare vergadering te kunnen organiseren, nadat er na 
oktober 2019 geen openbare vergadering meer is geweest. Een aantal 
dorpsbewoners en andere belangstellende volgen deze vergadering via een 
Teams verbinding. Ook een welkom aan de schrijvende pers, en de gemeentelijke 
politiek.  
Het is een bijzondere tijd geweest, en is het eigenlijk nog. Ouwerkerk heeft de 
strijd met de corona redelijk goed doorstaan.  
Dan zijn er een aantal huishoudelijke mededelingen :  

•  Vaste huurder van de zalen in het dorpshuis worden ook dit jaar weer 
gecompenseerd.  

• Leefbaarheidssubsidie kan nog altijd aangevraagd worden. Voor meer info 
zie de website van de dorpsraad.  

• Buitenbeter app van de Gemeente werkt goed, gebruikt dit vooral als 
bewoner.  

• Brochure van het SMWO ligt klaar, die kan na afloop van de vergadering 
worden meegenomen.  

• Wijziging van agenda, dit in tegenstelling tot de versie die is rondgebracht.  
 

02 Mededelingen :  
Nieuwe bestuursleden : 
Er worden twee nieuwe bestuursleden voorgesteld. Als DR zoeken wij nog 
versterking.  
Sandra de Vos is algemeen bestuurslid en Petra Zondervan is sinds enkele 
maanden ook toegevoegd als algemeen bestuurslid. Zij woont in de polder buiten 
Ouwerkerk.  
Fijn dat er twee nieuwe bestuursleden bij zijn, welkom !!! 
 
Nieuwe beheerders en schoonmaak :  
De nieuwe beheerders van het dorpshuis worden voorgesteld.  
Ook Elly de Wit wordt vermeld, zij gaat schoonmaakwerkzaamheden doen in het 
dorpshuis en zal ook de twee nieuwe beheerders, Lineke en Stephanie gaan 
ondersteunen als dit nodig is.  
Lineke meldt als beheerder dat de telefoonnummers van hen bij de ingang staan 
vermeld, er is een Facebookpagina aangemaakt voor het dorpshuis en de 
activiteiten hiervan.  
 



Jeugdraad :  
Er is een jeugdraad opgericht. Er zijn nu vier personen actief. We zijn als DR blij 
dat er nu een platvorm is voor de jeugd, de invulling hiervan laten we aan hen 
over. Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom en kunnen zich aanmelden via 
de DR.  
 
Het aantal activiteiten vanuit de DR tijdens de coronaperiode zijn zeker 
gewaardeerd door de bewoners en was voor ons als leden van de DR heel fijn om 
te doen.  
 
Vanuit de DR is er een brief verstuurd naar de Gemeenteraad met de 
onderwerpen die ons bezig houden in het dorp. Daarin worden ook punten 
genoemd over de verkeersveiligheid. Ook zijn er gesprekken geweest en nog 
gaande met het waterschap en een gesprek met de politie staat nog in de 
planning.  
 
Werkgroep buitengebied :  
Wat betreft de werkgroep Buitengebied, is de actie voor het strandje, zeer 
geslaagd geweest. De nieuwe aannemer vanuit de Gemeente heeft zijn werk goed 
gedaan. Ook is het pad langs het Salvatorpark gedeeltelijk voorzien van een 
nieuwe laag schelpen. De andere onderwerpen die SBB aangaan, gaan moeizaam.  
Peter Vijverberg meldde wel tijdens de vergadering dat er een nieuw contract 
klaarligt bij hem voor het nieuwe pad langs de kreken. Dit is een overeenkomst 
tussen SBB en Peter Vijverberg.  
 
Woonbehoeften :  
Wat de woonbehoeften betreft is er een de wens vanuit het dorp en vanuit de DR 
voor nieuwbouw/starterswoningen. Er zijn inmiddels vanuit de Gemeente 
ontwikkelingen. Wij vinden vanuit de DR dat het dorp leefbaar moet blijven en 
dat vooral de starters de kans moeten krijgen om op hun dorp te kunnen blijven 
wonen.  Als DR heeft het zeker onze aandacht en dit is ook kenbaar gemaakt aan 
de gemeenteraadsleden  
 
Groenbeheer :  
Het groenbeheer op het dorp is door de Gemeente in onderdelen uitbesteed. De 
aangescherpte regelgeving wat betreft het onkruid, maakt dat het lastiger is om 
het dorp en de straten schoon te houden. De heg op de Ring is wel gesnoeid en is 
nu lager en hiermee ook veiliger voor de kinderen.  
 
150 KV station : 
Met dit station en het aftasten van de plaats waar dit moet komen zijn een aantal 
online besprekingen geweest die gevolgd zijn door ons als DR. Inmiddels is dit 
verkenningstraject afgerond en zijn er drie plaatsen aangewezen. Het is nu aan de 
Gemeenteraad om de definitieve plaats te kiezen.  
Ria Geluk meldt dat er een voorstel is vanuit de Gemeenteraad om de drie 
locaties te onderzoeken. Op 21 oktober wordt hierover een besluit genomen.  
 
Vuurwerk tijdens de jaarwisseling :  
Vanuit de Gemeente is ons gevraagd een mening te geven over het 
vuurwerkverbod. Als DR kunnen wij die beslissing niet nemen, maar we kunnen 
dit wel peilen onder diegene die deze vergadering bezoeken.  
Er zijn drie voorstellen :  



• Algeheel vuurwerkverbod  
• Gebieden met kwetsbare woningen/inrichtingen 
• Vuurwerkverbod in de woonkernen  
 

 
In de zaal gaan 14 personen voor een verbod in gebieden met kwetsbare 
woningen of inrichtingen.  
Er zijn 15 personen die voor een vuurwerkverbod gaan in de woonkernen.  
Dit wordt meegenomen in het advies dat de DR doorgeeft aan de Gemeente.  
 

03 Notulen van 10-10-2019 
Geen op- of aanmerking 
 

04 Verkiezingen bestuur :  
Astrid Langendoen en Leanne Vermeer worden zonder bezwaar weer gekozen 
voor een periode van drie jaar.   
Sandra Vos geen bezwaren 
Petra Zondervan geen bezwaren. 
 

05 Aftreden en herkiesbaar 
Zie punt 4  
Kascontrole commissie : 
Er zijn twee nieuwe personen nodig voor de kascontrole.  
Tilly Boogert en Wim Remeeus melden zich. Dit gaat gebeuren in maart 2022 
 

06 Pauze om 20.50 uur  
 

07 Presentatie Gemeentelijk energiebeleid door Baukje Bruinsma, 
beleidsmedewerker bij de Gemeente SD. 
Voor meer informatie kan men terecht op de volgende sites : 
www.schouwen-duiveland.nl 
www.rvo.nl 
www.erfgoedzeeland.nl 
www.zeeuwind.nl 
www.schouwen-duiveland.nl/duurzaamheid-en-milieu 
www.hierverwarmt.nl 
 

08 Update voortgang plan Sportveld ’t Eultje door William Remeeus.  
William geeft een korte uitleg over de ontwikkelingen voor het plan van ’t Eultje. 
Er is in grote lijnen een plan, dat nog verder uitgewerkt moet worden. De 
kerngroep is nu bezig met de subsidieaanvraag voor een 
haalbaarheidsonderzoek.  
 

09 Rondvraag 
I.v.m. de privacy van de aanwezigen worden de vragen die gesteld zijn genoemd 
zonder de naam van de persoon.  
 
Er wordt gevraagd hoe het staat met de woningbouw op Ouwerkerk. In de media 
worden Sirjansland en Renesse genoemd als de dorpen die belangstelling 
hebben. Waarom wordt Ouwerkerk niet genoemd ? Waarom is er geen contact 
opgenomen met de wethouder, Dhr. Joppe ?  

http://www.schouwen-duiveland.nl/
http://www.rvo.nl/
http://www.erfgoedzeeland.nl/
http://www.zeeuwind.nl/
http://www.schouwen-duiveland.nl/duurzaamheid-en-milieu
http://www.hierverwarmt.nl/


Chris : De behoefte is uitgesproken naar de Gemeente. DR wil dit niet via de 
media doen. Voor Ouwerkerk is er niet echt een plan. De DR heeft hiervoor te 
weinig capaciteit.  
Er wordt door een bewoner geopperd dat hiervoor geen plan nodig is, maar dat 
het wel kan worden uitgesproken.  
Door een andere inwoner wordt ook vermeld dat hiervoor geen concreet plan 
nodig is.  
 
Door een inwoner wordt ook opgemerkt dat het brandpad naast het dorpshuis 
vol onkruid staat.  
Chris : hier wordt een oplossing voor gezocht.  
Echter, er melden zich spontaan twee bewoners aan de samen het brandpad gaan 
schoonmaken.  
Chris merkt op dat het fijn zou zijn als er zich bewoners melden om af en toe eens 
van deze klusjes te doen. Aanmelden kan bij de DR.  
 

10 Sluiting 
Chris dank alle aanwezigen, nodigt iedereen nog uit voor een hapje en een 
drankje en sluit de vergadering om 22.15 uur  
 

 
 
 


