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Bij dezen ontvangt u de eerste nieuws-
brief van de Dorpsraad Ouddorp. 

Wij willen u even meenemen naar
het wel en wee van de dorpsraad.
Allereerst willen wij ons voorstellen.
De voorzitter is Ellen Mastenbroek,
de secretaris is Bert Meijer en Wim
Ras is penningmeester. 

Verder worden wij bijgestaan door
twee algemene bestuursleden,
namelijk Matty Akershoek en

Rien Immerzeel die tevens notulist
is. Hiernaast hebben we vaste mede-
werkers, o.a. Maurice de Bluts, Rini
Aleman, Kees Grinwis en Jaap van
de Wende. Verder zijn er ook nog
mensen die aanschuiven wanneer dat
nodig is. 

We zijn een leuke groep die eens in
de maand bij elkaar komt. Als u eens
iets met ons wilt delen is daar altijd
aan het begin van onze vergadering
gelegenheid voor. Hierbij gaat het
vooral over onderwerpen waar wij
met zijn allen wat mee kunnen en die
de leefbaarheid van ons dorp ten
goede kunnen komen.

We hebben de afgelopen jaren al
heel wat bereikt, zowel grote en
kleine zaken. We zijn begonnen met
het zwemvlot nabij de haven, daarna
konden we hier ook een bijdrage
leveren voor wat betreft de ver-

Voorstellen...

De gemeente vindt dat de leefbaar-
heid en vitaliteit in het dorp wordt
bevorderd als de lokale gemeenschap
meer zeggenschap krijgt over wat zij
belangrijk vindt, hier horen ook de
financiële middelen bij. Die worden
vanuit de zogenaamde kernsubsidie
verstrekt. Voor iedere kern, inclusief
het bijbehorende buitengebied, is er
namelijk een kernsubsidie beschik-
baar. 

Het is de lokale gemeenschap die
beslist op welke wijze het subsidie-
geld wordt ingezet voor de leef-
baarheid en vitaliteit. Daarbij is een
belangrijke coördinerende rol weg-
gelegd voor de Dorpsraad Ouddorp. 

De dorpsraad is een soort van
klankbord voor zowel de inwoners
en de gemeente en weet daardoor
wat er in het dorp speelt. Hier

hebben wij natuurlijk wel de hulp van
de inwoners van ons dorp voor nodig.

Leefbaarheidsplan
De Dorpsraad Ouddorp dient elk jaar
aan het einde van het jaar het leef-
baarheidsplan, voor het volgende
jaar in te dienen bij de gemeente
Goeree-Overflakkee. Het leefbaar-
heidsplan wordt opgesteld en inge-
diend door de penningmeester, aan
de hand van de inbreng vanuit de
lokale gemeenschap. 

In het leefbaarheidsplan staan de
geplande activiteiten met bij-
behorende verwachte kosten voor het
volgende jaar. Eigenlijk een soort
begroting zoals bedrijven deze ook
jaarlijks opstellen. Enkele activi-
teiten die in het leefbaarheidsplan
voor volgend jaar zijn opgenomen
zijn de springfeessies welke voor de

jeugd in de vakanties georganiseerd
worden. Tevens zijn er kosten
gereserveerd voor Koningsdag en
Dodenherdenking.

Heeft u nog dromen voor Ouddorp en
gaat het daarbij om verbindende
activiteiten, neem dan contact op met
de dorpsraad. Gezamenlijk kunnen
we kijken wat de mogelijkheden zijn.

Uw dromen voor Ouddorp
.

betering van de steiger en is het al
met al een leuke plek voor jong en
oud geworden. 

Nog een paar wapenfeiten: Bijdrage
aan bijvoorbeeld leuke evenementen
in de Vliedberg, een nieuwe
sousafoon voor het dweilorkest van
Brassband Concordia, het nieuwe
hek aan de achterkant van speeltuin
"De Flipjes", en niet te vergeten de
skatebaan in Ouddorp Zuid. 

Helaas zijn er ook moeilijkere
dossiers waar we al jaren over steg-
gelen. Het strandje aan de Punt is
daar zo’n voorbeeld van. Al zien we
nog niet veel ervan, achter de
schermen wordt daar toch hard aan
gewerkt en kleine dingen zijn al
aangepakt. We wachten, samen met
jullie, op de overige ontwikkelingen.
Zodra er meer te melden is doen wij
dat zeker.



Al sinds het voorjaar van 2017
organiseert de dorpsraad, samen met
partners uit Ouddorp,  in de voor-
jaarsvakantie en in de herfstvakantie
een Springfeessie voor de kids van 0
tot 16 jaar uit ons dorp.

Vanwege het COVID19-virus is het
afgelopen jaar bij één keer gebleven,
maar zodra het weer mogelijk is
hopen we de kinderen weer de
gelegenheid te bieden om zich uit te
leven op allerlei speel-attributen in
de sporthal van MFC Dorpstienden.

Om tien uur gaan de deuren open,
dan staan er al heel wat kids te
wachten om naar binnen te gaan, de
één komt voor een uurtje, de ander
blijft een hele dag. Met de grote lego
blokken wordt heel wat afgebouwd
en ook het schminken is erg in trek

Omdat er vorig jaar niet veel door-
gang kon vinden, hadden we be-
sloten om een Rommelroute op te
zetten voor Ouddorp, ook dit jaar
hebben we medio Augustus weer een
Rommelroute georganiseerd.

Nou dat was een succes, ruim 200
aanmeldingen van mensen die hun
spullen te koop aanboden.

Alle adressen werden verzameld en
een plattegrond werd gemaakt.  Zo
kon men zien waar in het dorp iets te
koop werd aangeboden.

Het werden hele gezellige dagen,
met zelfs bezoekers van buiten
Goeree-Overflakkee die speciaal
voor deze dorpsbrede "rommel-
markt" naar Ouddorp afgereisd
waren. Je zag weer mensen een
praatje maken en genieten al was het
vanwege de noodzakelijke
beperkingen allemaal op afstand.

lekkers, deze mensen genieten
enorm van de gezelligheid. Ze
worden blij van de spelende
kinderen en sommigen wagen zich
zelfs nog aan de Oudhollandse
spelletjes die ook gespeeld kunnen
worden.

bij de kids. Vier uur 's middags gaan
al de springkussens uit en is het af-
gelopen en dat drie dagen lang, met
alleen maar vrolijke kinderen.

Op één van de ochtenden komen de
bewoners van de Vliedberg om een
kopje koffie te drinken met wat

De Rommelroute

Het traditionele springfeessie

Raadplaatje
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Wie weet waar deze afbeelding in
augustus 2021 gemaakt is?

Stuur de juiste oplossing uiterlijk 27
november 2021 naar het e-mailadres:
raadplaatje@dorpsraadouddorp.nl

Vermeldt hierbij uw naam en
telefoonnummer.

Onder de juiste inzendingen worden
3 prijzen verdeeld, de 1e prijs is een
waardebon van 25 euro, de 2e en 3e 
prijs zijn een campingvlag van Ouddorp.



De Dorpsraad Ouddorp zet zich al
een aantal jaar in voor het  opnieuw
inrichten van het strandje De Punt-
West. De aanleiding hiervoor is het
feit dat door de komst van het Eco
Hotel Punt-West er een groot deel
van het daar voorheen vrij toe-
gankelijk strand verdwenen is. 

Ook elders zijn er ontwikkelingen
geweest waardoor er strand verloren
gegaan is.

Het begin is er
Inmiddels zijn er al een aantal kleine
zaken gerealiseerd, maar er is nog
een lange weg te gaan. Begin 2020 is
de parkeerplaats tussen het RTM-
museum en Twins heringericht en is
er belijning aangebracht, hierdoor
wordt de ruimte beter benut en wordt
de capaciteit van de parkeerplaats
groter. 

In het najaar van 2020 zijn er fietsen-
hekken en paaltjes geplaatst langs
een deel van de weg om te voor-
komen dat men ter hoogte van het
babystrand langs de weg parkeert
(zodat de hulpdiensten niet verspert
worden door hier geparkeerde
auto’s). 
Hiernaast was er sprake van
brandgevaar als hier auto’s gepar-
keerd zouden worden als het een
lange tijd erg droog geweest is. 

Gelukkig is het de gemeente
uiteindelijk gelukt om de impasse
rond deze onterechte aanwijzing te
bespreken. 

Er zijn hierbij verschillende
mogelijkheden. Te denken is aan
compenseren of onderbouwen dat
deze aanwijzing nooit geklopt heeft
met de werkelijkheid. Het blijkt niet
mogelijk om alleen de natte duin-
valleibescherming te ontzien omdat
het gehele recreatieve deel hieronder
valt.

Hoewel de gemeente haar uiterste
best doet, zal het nog wel even duren
voordat het strandje De Punt vol-
ledig ontwikkeld is.
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Strandje De Punt

Vanuit veiligheidsaspect is dit brug-
getje in 2019 door de gemeente
verwijderd. 

De dorpsraad is sindsdien regelmatig
met de gemeente in gesprek geweest
over mogelijke vervanging en heeft
daarbij ook altijd het belang van het
bruggetje voor de inwoners van
Ouddorp bij de gemeente kenbaar
gemaakt.

Vanwege de aanwezigheid van een
aantal beschermde diersoorten zoals
bijvoorbeeld de boomvalk, noordse
woelmuis, waterspitsmuis en de
rugstreeppad moesten de werkzaam-
heden wachten tot begin oktober. 

Inmiddels zijn deze gestart en kan
men begin november weer gebruik
gaan maken van een compleet
vernieuwd bruggetje.  

Papieren werkelijkheid
Helaas zijn er ook zaken die meer
tijd en inspanning vereisen, zo is
-ondanks het feit dat het gebied al
ver voor 2000 in gebruik was als een
recreatiegebied- een groot deel van
het gebied in het jaar 2000, ten
onrechte, toch benoemd als een
Natura2000-gebied, alleen het kleine
strandje aan de oostzijde van Punt
West is niet aangewezen als natuur-
gebied. 

Door deze aanwijzing, die blijkbaar
uitgevoerd is zonder te kijken naar
de daadwerkelijke invulling van het
gebied, is er een papieren werkelijk-
heid ontstaan die in de praktijk
helemaal niet aanwezig is, maar die
er wel voor zorgt dat aanpassingen
vrijwel onmogelijk worden. 

Fietsbrug Bosweg - haven
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Contact
De Dorpsraad Ouddorp vergadert
over het algemeen iedere eerste
maandag van de maand, met uit-
zondering van de zomerperiode.
Mocht men onderwerpen voor het
voetlicht willen brengen dan bestaat
hiervoor de mogelijkheid, aan het
begin van iedere vergadering is er
tijd beschikbaar om in te spreken. 

Ook voor ondersteuning in het kader
van de leefbaarheid kan men, bij-
voorbeeld als vereniging of stichting,
contact opnemen. 

De dorpsraad zal dan onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn binnen de
kaders die gesteld zijn door de
gemeente Goeree-Overflakkee.

Heeft u behoefte om hier gebruik
van te maken of wilt u informatie
delen met de dorpsraad dan kan men
contact opnemen door een 
berichtje te sturen naar het volgende
e-mailadres:
info@dorpsraadouddorp.nl. 

Door het streekmuseum is, in
overleg met de dorpsraad, een
vlag ontworpen op basis van het
wapen van Ouddorp. 

Deze is nu te koop in drie
verschillende formaten, naast de
gewone vlag (met het formaat

100 ! 150 cm) is er ook een mastvlag
(formaat 150 ! 225 cm) te koop. 

Hiernaast is er, naar aanleiding van
vragen van inwoners van ons dorp
aan de dorpsraad, ook een kleiner
vlaggetje (formaat 30 ! 45 cm), voor
op de boot of op de camping,
beschikbaar.

De vlag van Ouddorp is gemaakt naar
het wapen dat in 1816 door de Hoge
Raad van Adel aan de toenmalige
gemeente Ouddorp in gebruik is
bevestigd en is bijzonder voor het
eiland, het is namelijk het enige
wapen dat bestaat uit vier kleinere
wapens. 

Vlag van Ouddorp
Het zijn de vier wapens van de
heerlijkheden of polders waaruit 
de gemeente destijds ontstond:
 • Oudeland (de burcht)
 • Oude Nieuwland (de kruisbogen)
 • West Nieuwland (papegaai)
 • Ouden Oostdijk (het kasteel)

De eerste vermelding van deze ge-
combineerde wapens dateert uit 1716.

De vlag wordt verkocht door het
Streekmuseum Goeree-Overflakkee
en is te koop in het museum zelf, bij
het VVV Inspiratiepunt Ouddorp en
is ook te bestellen via de webshop op
de website van het Streekmuseum:
www.streekmuseum.nl/winkel

Berenklauw
Let op! Deze mooie plant stond op
de Oude Nieuwlandseweg en was
gegroeid tot een hoogte van wel twee
meter, met prachtige bladeren en een
prachtige bol de Berenklauw.

Maar deze inheemse variant is
levensgevaarlijk giftig wel te ver-
staan, dus raak hem niet aan! Als
men dit bij de groenvoorziening
meldt dan wordt deze snel verwijderd.

Als u zoiets opmerkt, meldt dit dan
gelijk bij de gemeente (binnen het
dorp) of het waterschap (buiten de
bebouwde kom) zodat zij actie
kunnen ondernemen. 

Wist U dat...
...de dorpsraad met de volgende
onderwerpen bezig is:

 • Het bruggetje bij de haven
 • Strandje Twins
 • Gebiedsvisie voor de woningbouw
 • Skatebaan
 • Rommelroute


