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Hierbij ontvangt u
de tweede nieuws-
brief van de Dorps-
raad Ouddorp. In de
samenstelling van
de dorpsraad is niets
veranderd. Om het
even op te frissen

Ellen Mastenbroek is de voorzitter,
de secretaris is Bert Meijer en de
penningmeester is Wim Ras. Hier-
naast bestaat de dorpsraad uit onze
trouwe helpers Matty Akershoek en
Rien Immerzeel – beiden algemeen
bestuurslid en Maurice de Bluts, 
Rini Aleman, Kees Grinwis en Jaap
van der Wende. Verder zijn er ook
anderen die aansluiten bij bepaalde
onderwerpen.

We kijken nog even terug op wat er
gebeurd is sinds de eerste nieuws-
brief. Het begon met de opening van
de nieuwe brug, waarbij we het weer
mee hadden. We krijgen nog steeds

leuke reacties van mensen die blij zijn
hun rondje weer te kunnen maken. 

Het was lastig om evenementen te
organiseren in dit moeilijke corona-
jaar, toch is het ons gelukt nog wat
fijne momenten te creëren, zoals: 
Het raadplaatje uit de eerste nieuws-
brief, de oliebollenactie voor SMA,
de lichtjesroute en het uitdelen van
een lichtje in donkere tijd aan mensen
die door jullie zijn aangedragen. 

En dan nog de enorme actie voor de
Ouddorpse 75-plussers. Op vrijdag
10 en zaterdag 11 december hebben
wij, geholpen door de scouting,  630
amandelstaven rondgebracht. Het
was een schot in de roos met alleen
maar blije gezichten.

Stichting Zijn is dit najaar weer be-
gonnen met leuke afwisselende avon-
den voor de jongeren op vrijdagavond
in de Dorpstienden. Houdt onze
Facebook-pagina in de gaten, daar
worden de data vermeld.

Op maandagavond 14 februari 2022
was ik uitgenodigd door de Dorps-
raad Ouddorp, voor een bespreking
van diverse onderwerpen.

De eerste vraag ging over vandalis-
me in Ouddorp. Een jaar wat volle-
dig in het teken stond van corona. Er
waren natuurlijk wel enkele aangif-
ten, maar duidelijk was te merken
dat de horecaondernemingen, waar
de jeugd normaal naar toe gaat,
gesloten waren. De jeugd zocht zijn
vertier elders. 

Een enkele keer werd er wel wat
vernield in het dorp. Meestal waren
dat goederen die eigendom zijn van
de gemeente. Die kosten moeten we
met elkaar betalen. De rekening

komt via de gemeentelijke belasting
dus bij je vader en/of moeder terecht.
  
De tweede vraag had betrekking op
het gebruik van verdovende middelen
en alcohol in Ouddorp. 
Over alcoholgebruik kan ik zeggen
dat er op het hele eiland Goeree-
Overflakkee, door de bevolking, de
ernst van misbruik niet wordt inge-
zien. Het enige wat ik daarover wil
zeggen is, dat er op dat gebied nu wel
heel andere inzichten zijn wat alcohol
met je lichaam en geest doe. De scha-
de die door alcohol wordt aangericht
bij jongeren is groot. Kinderen drin-
ken meestal andere drankjes dan al-
leen bier. Ze vallen ineens om en ze
belanden in het ziekenhuis of raken
in coma. Tegen de ouders zou ik wil-

De wijkagent aan het woord
.

Er zijn vast nog dingen vergeten maar als
je het zo onder elkaar ziet is het heel wat.
Als laatste nog nu de vooruitblik voor
dit jaar 2022: We gaan een bijdrage
leveren aan de pumptrack; op verzoek
van velen uit het dorp gaan we op 13
augustus ook weer een rommelroute
organiseren; ook doen we een poging
om het vlot te vergroten.

We vragen nog steeds aan alle inwo-
ners om als men een idee heeft het bij
de dorpsraad in te brengen, we
kunnen dan met elkaar bekijken of
we er wat mee kunnen.

Nog één laatste opmerking de realisa-
tie van strandje Twins komt ook
langzaam dichterbij. De laatste hob-
bels worden genomen nog even
geduld en dan...

Op maandag 14 maart hebben we
afscheid genomen van onze kernwet-
houder, wethouder P. Feller. We heb-
ben hem bedankt voor de fijne samen-
werking en zien uit naar zijn opvolger.

Van de voorzitter

len zeggen dat bij thuisfeestjes ook
een verantwoordelijkheid bij hen ligt.

Weet dat kinderen hun ouders zien
als voorbeeld. Kijk dus ook naar je
eigen gebruik van alcohol.
(vervolg op de achterpagina)

Kees Grinwis

Kees Grinwis
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Maandag 14 februari was de
dorpsraad Ouddorp te gast bij de
watersportvereniging Goeree.
Het was leuk om eens op locatie bij
een van onze verenigingen te kunnen
zijn. We hebben over en weer beter
met elkaar kennis gemaakt.
Afgesproken is om vaker met elkaar
op te trekken.

Zij willen deze zomer weer een
Havendag houden en wij een rom-
melroute, mogelijk iets om te com-
bineren. Ook hebben we besproken
dat waarschijnlijk dit seizoen ook het
vlot vergroot gaat worden. 

Op onze vergadering van 2
november 2021 was onze kern-
wethouder Peter Feller bij ons te
gast. 

Allereerst hebben wij onze eerste
nieuwsbrief aan hem overhandigd.
Hij vond het erg leuk om die te
ontvangen en complimenteerde alle
mensen van de dorpsraad met deze
bijzondere geste aan het dorp. We
hebben met hem de lopende zaken
die in de gemeente spelen vooral ten
opzichte van Ouddorp en omgeving
doorgenomen. Vooral de plannen die
spelen rond de school “De
Westhoek” en “De Dorpstienden”.
De school wacht op nieuwbouw en
ze willen kijken hoe De Dorpstien-

watersport vereniging hebben ze
meer te maken met de waterpolitie
dus ook goed om elkaar eens te
spreken.

Zij gebruiken ook het vlot om met de
jongere kinderen te leren zeilen. 
Ook de wijkagent was aanwezig,
waarvan elders verslag. Bij de

Kernwethouder op bezoek

Watersportvereniging

Dorpsraad interactief
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makkelijke manier om te communi-
ceren met de inwoners als we een
win- of weggeef-actie hebben.

Hier lees je ook wanneer het Spring-
feessie of de Rommelroute georgani-
seerd wordt, ook geven we aan
wanneer het vlot in de Grevelingen
is geplaatst en plaatsen we alle

andere informatie van wat er is op
dat moment.

Ook van Stichting ZIJN komen de
Ouddorpse activiteiten op deze
pagina en we geven aandacht aan
informatie van de gemeente. 

Meld je aan als je ons nog niet volgt.

den daarbij aan kan sluiten. Inclusief
alle verenigingen en andere ge-
bruikers van deze locatie. Een hele
klus.

Wij als dorpsraad hebben wel mee
kunnen geven dat er vooral op tijd
ook met de bewoners van ons dorp
goed gecommuniceerd moet worden.
Het was een fijne avond met goede
uitleg. 

Op maandag 14 maart was Peter
Feller ook te gast, toen hebben we
afscheid van hem genomen als
kernwethouder. Na de verkiezingen
gaat hij wat anders doen, we hebben
hem bedankt voor de fijne samen-
werking de afgelopen periode.

Sinds 2016 maakt de Dorpsraad ge-
bruik van Facebook en sinds 2018
hebben we ook een Instagrampagina.
Hier word van alles opgezet wat de
Dorpsraad doet of gedaan heeft. 

Zo kunnen de inwoners van Ouddorp
ook over de zaken van de Dorpsraad
hun zegje doen. Het is ook een



Na de vaststelling van de Woonvisie
in december 2017 en daarmee samen-
hangend de saneringsvisie zijn in de
gemeente Goeree-Overflakkee meer
woningen opgeleverd dan op grond
van de Woonbehoefteraming van de
provincie Zuid-Holland was voor-
zien. In deze periode zijn ook in Oud-
dorp de nodige woningen opgeleverd.

Zo zijn in het bestemmingsplan
“Welgelegen” de laatste 23 woningen
gereedgekomen. Dit betrof een om-
zetting van twee-onder-één-kap-
woningen naar starterswoningen.
Daarnaast is de Hofburgh bij rotonde
“De Vliedberg” opgeleverd met 17
seniorenwoningen en 21 appartemen-
ten. In het plan Oosterpark zijn in
deze periode 9 rijwoningen en 6 twee
-onder-één-kapwoningen gerea-
liseerd. De laatste fase met in totaal
16 twee-onder-één-kapwoningen is
op dit moment in aanbouw. Aan de
Oosterweg/Hoge Pad zijn door de
woningbouwvereniging 30 woningen
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Woningbouw Ouddorp

gemeente Goeree-Overflakkee:
• Gevaarlijke gleuf bij wegversmal-

ling Smalle einde (Cichoreifabriek).
• Mogelijke stoep aanleggen van ro-

tonde Oosterweg naar Mekkerstee.
• Mogelijke parkeervoorziening nabij

de bunkerroute bij de Punt.
• Mogelijke waarschuwingslichten bij

uitrit nieuwe brandweerkazerne.
• Mogelijk nieuw fietspad rotonde

entree Ouddorp (rotonde Bredeweg-
Oosterweg) langs Oosterweg naar

rotonde Hofdijksweg-Oosterweg.
• De bebording naar parkeerplaats 3

vanaf de Openbare school loopt
niet goed.

• Verkeerscirculatieplan (VCP)
Ouddorp.

Werkgroep verkeer
De Dorpsraad heeft een werkgroep
verkeer, waar u als inwoners ook aan
kunt kloppen bij bijzonderheden met
betrekking tot verkeer binnen Oud-
dorp. De werkgroep verkeer zal in
een periodiek overleg met een
medewerker verkeer van de
gemeente Goeree-Overflakkee
verkeerszaken bespreken. 

De volgende verkeerszaken zijn
ondermeer besproken met de

 

gesloopt en vervangen door 58 wo-
ningen met name gericht op senioren.

Op dit moment worden de mogelijk-
heden onderzocht voor de verdere
ontwikkeling van de woonkern
Ouddorp. Keuzes hiervoor zullen
moeten worden gemaakt in de vast te
stellen Omgevingsvisie en in de her-
ziening van de Woonvisie. Hoe om
te gaan met de starters van nu en in
de toekomst zal hierin een belangrijk
item zijn. De woningbouwontwik-
kelingen gaan inmiddels wel door.

In het woningbouwprogramma van
de Gemeente Goeree-Overflakkee
zijn de volgende projecten opgeno-
men die in ieder geval de eerstko-
mende jaren zullen worden
gerealiseerd.

Woningbouwprojectoverzicht Ouddorp:
• Boerderij Welgelegen

12 vrijstaande woningen en 9
starterswoningen in de koopsector

• Broekweg 25
Appartementen en vrijstaande wonin-
gen. Bouwplan nog niet definitief.
Koop

• Dorpsweg 4
16 sociale huurappartementen (s)

• Oosterpark
14 rijwoningen in de koopsector

• Spreeuwenstein
3 vrijesectorwoningen koopsector

• Welgelegen (Bosweg-Maerenseweg, noordzijde)

8 rijwoningen in de koopsector

• Welgelegen (Bosweg-Maerenseweg, zuidzijde)

10 sociale huurwoningen (s)

• Welgelegen (Hoofdlandseweg, Smalle Einde)

25 sociale huurappartementen (s)
(s)=senioren
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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 mogelijkhed. 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 dan kan men contact opnemen
door een berichtje te sturen naar het
volgende e-mailadres:
info@dorpsraadouddorp.nl 

Het gebruik van verdovende mid-
delen door de jeugd van Ouddorp is
zeker niet verdwenen. Bijeenkom-
sten en voorlichtingsbijeenkomsten
zijn er geweest. Ook de hulpverle-
ning werd ingezet. Ik kan als wijk-
agent zeggen dat er jongeren zijn die
het gebruik vaarwel hebben gezegd,
maar ik moet ook zeggen dat er ook
zijn die zijn blijven hangen in hun
gebruik. In de tussentijd zijn ze wel
in leeftijd volwassen geworden. 

Ik wil tegen de ouders zeggen om
jezelf niet voor de gek te houden.
Uitspraken van, dat doet die jongen
of meisje van mij niet, komen soms
bedrogen uit. Kijk met wie ze om-
gang hebben. Past dat wel bij de
leeftijd die ze hebben of niet. Ga en
blijf in gesprek met je kinderen.
Vertel ze ook over de zorgen die je
er soms over hebt. Kom je er niet uit
schroom dan niet om hulp te zoeken.

De dorpsraad vroeg mij of er ook bij
mij signalen binnen kwamen over
het hard rijden over bepaalde wegen
in de woonkern en of daarvoor een
oplossing was.
De signalen komen ook bij mij en er
is zeker ook aandacht voor. Er be-
staat een werkgroep verkeer waar
ook de politie en de wegbeheerder
zitting hebben. Daar worden zaken
besproken en voorgesteld om de
veiligheid op de wegen goed te hou-
den of te verbeteren. Soms zijn
maatregelen die worden genomen

niet voldoende. Er wordt door de
gemeente en wegbeheerders op
verschillende wegen metingen ge-
houden. Handhaving van de snelheid
is eigenlijk het laatste middel en
wordt regelmatig gedaan door de
verkeershandhaving. Dit gebeurt met
laser. Weet dat er op het eiland
regelmatig dodelijke aanrijdingen
plaatsvinden. Ook dient gezegd te
worden dat het regelmatig jonge
mensen zijn die van het eiland
afkomstig zijn.

De Dorpsraad vroeg aandacht voor de
oversteekplaats nabij de bunkerroute
aan de binnenzijde van de Brouwers-
dam. Bezoekers parkeren aldaar hun
voertuigen in de berm en steken dan
de weg over. Deze melding zal door
de wijkagent worden overgedragen
aan de collega’s van de werkgroep
verkeer om met de wegbeheerder om
de tafel te gaan en het geheel eens te
bezien.
 
Als laatste item werd door de Dorps-
raad het afsteken van vuurwerk ge-
noemd. Ik ben nu ongeveer 45 jaar
werkzaam op het eiland Goeree-
Overflakkee.  Ik heb in de achter-
liggende tijd heel veel keren mogen
werken met oud en nieuw. Wat mij
bij zou blijven is het gedrag van
zowel ouderen als jongeren bij de
viering van dit “feest”.

Ieder jaar opnieuw begint het  af-
steken van meestal zwaar vuurwerk

Van de wijkagent (vervolg)
eerder. De schade die daarbij ontstaat
aan straatmeubilair, riolering en
andere goederen kent zijn weerga
niet. Ook wordt door veel inwoners
de overlast als zeer onprettig ervaren.
 
Afgelopen jaarwisseling weer voor
minimaal 100.000 euro schade voor
de gemeente. Voor ons als inwoners
dus. Dit is toch een schadepost die
onacceptabel is. Wat ik wel zie en
hoor is dat sommige ouders het
blijkbaar wel goed vinden dat hun
jeugd die vernielingen pleegt.

Ik begrijp ook niet dat je je kind met
dat zware vuurwerk naar buiten laat
gaan. Ook zie ik dan dat die jongeren
dat zware vuurwerk afsteken met
kleine kinderen in de buurt. We
kennen toch allemaal wel de verhalen
dat er jongeren en ouderen zijn die
hun vingers kwijtraken of het zicht
kwijt zijn in een oog. Ik hoop dat het
gedrag van zowel ouders als kinderen
eens veranderd. 

Hieronder heb ik nog wat prijs-
kaartjes van wat iets kost als dat
vernield wordt:
• Verkeersborden !150
• Bloembak (plastic) !400
• Belloobak !450
• Bord aanduiding bebouwde kom!1500
• Kapotte kolken en riolering !2000

Vriendelijke groeten, 
Johan van Oeveren. 

 


