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Hierbij ligt alweer de derde nieuws-
brief van de Dorpsraad Ouddorp
voor u. Op de tweede nieuwsbrief
hebben wij veel reacties gekregen,
voor het merendeel goede.

Deze zomer hebben we weer een
rommelroute gehouden, het was
prachtig weer die dag. Er waren veel
reacties op Facebook dat het weinig
bekend was, maar het stond verschil-
lende keren op onze Facebook-pagina.

We hebben ook nog een bijdrage
kunnen leveren aan RTV Slogo, daar
hadden ze defecten aan de appara-
tuur. Hoewel het wel verzekerd was
werd niet alles vergoed. Met onze
aanvulling is alle schade compleet
gedekt. We weten namelijk dat er
heel veel mensen luisteren naar de
programma’s die op maandag- en
woensdagavond uitgezonden wor-
den. Hiermee kan iedereen blijven
genieten van de fijne muziek.

Bij "De Vyver" is een prachtige
belevingstafel aangeschaft met hulp
van Jumbo en van de Dorpsraad en
zelf hebben zij ook hun deel bijge-
dragen door van allerlei acties te
ondernemen die geld opleverden. Al
met al een mooi resultaat en een
fijne samenwerking.
 
Ook is er een pumptrack geopend
aan de Vrijheidsweg, daarover is
elders in deze nieuwsbrief meer te
lezen.

Het vlot bij de haven in Ouddorp is
uitgebreid met een tweede vlot.
Jammer dat er geen glijbaan op ge-
maakt kan worden, maar vanwege de
veiligheid is dat absoluut niet
mogelijk.

Zo is er weer van alles tot stand
gekomen. Nog even een vooruitblik.
Volgende maand maken wij kennis
met de nieuwe kernwethouder dhr.
Eijkenduijn. Elders in deze nieuws-
brief stelt hij zich alvast aan U voor.

Jaarlijks krijgt de Dorpsraad Oud-
dorp vanuit de gemeente Goeree-
Overflakkee een financiële bijdrage
om de leefbaarheid en vitaliteit  in
Ouddorp te bevorderen. 

Daar staat tegenover dat de Dorps-
raad jaarlijks een begroting, binnen
de Dorpsraad omschreven als “het
leefbaarheidsplan”, dient aan te
leveren bij de gemeente Goeree-
Overflakkee. 

Op het leefbaarheidsplan worden de
geplande activiteiten met de bijbe-
horende activiteiten voor het vol-
gende jaar beschreven. Een deel van
de beschikbare gelden wordt gereser-
veerd voor jaarlijks terugkerende
activiteiten zoals de springfeessies

Het leefbaarheidsplan
.

Voorwoord

welke voor de jongere jeugd in de
Dorpstienden tijdens vakanties ge-
organiseerd worden, maar ook bij-
drages aan onder andere Koningsdag,
Dodenherdenking en de Boerenland-
dag. 

Naast de jaarlijks terugkerende
activiteiten is er ook nog financiële
ruimte voor andere ideeën welke de
leefbaarheid van Ouddorp kunnen
bevorderen. Heeft u een mooie
droom of een leuk idee die hier aan
kan bijdragen dan horen we dat graag
van u. 

Samen met u kunnen we dan bekij-
ken wat de mogelijkheden zijn om
uw droom of idee voor Ouddorp te
realiseren. 



Maandag 23 mei 2022 was het zover
dat de Vliedberg in Ouddorp uit handen
van Lijnie van der Linde, van Stichting
Van der Linde's Rommelmarkt, de
patslide in ontvangst kon nemen.

Een felbegeerde wens van de ambu-
lancebroeders om mensen, die van
bed naar een brancard moeten, op een
professionele en veilige manier te ver-
plaatsen met behulp van de patslide.

Dorpsraad Ouddorp kwam, door toe-
doen van een vader van een van de
Dorpsraadleden die naar het zieken-
huis moest, er achter dat deze patslide

Ook is de jeugd natuurlijk iedere dag
welkom in Dorpstienden om even
gewoon samen te chillen. Ze zijn
niet verplicht om consumpties te ne-
men, het gaat er bij de SRGO vooral
om er een beetje sociale controle op
te houden. Als beheerder en het per-
soneel houden wij samen goed con-
tact met hen en zien toe op hun totale
sociale gedrag.

Ze kunnen in de Dorpstienden gezel-
lig schaken, dammen of een potje
poolen of darten. Ook maken wij
geen bezwaar wanneer zij genieten
van hun zelf meegebrachte zakje
chips of blikje frisdrank.

Patslide

Dorpstienden / Stichting ZIJN

Oproep speeltuin "De Flipjes"
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ouder, je krijgt hier een vergoeding
voor.

Als je denkt dat dit wat voor je is
neem dan contact op met de Dorps-
raad of met de voorzitter van het
bestuur van de speeltuin: 

Dhr. G. Quist - 06 10393809

P.S. De speeltuin is van eind maart
tot eind oktober open.

Hierbij een kort verslag van de speel-
tuin. We zijn een gezonde vereniging
en houden elk jaar ongeveer 60 000
kinderen aan het spelen. 

Dit doen we al bijna 70 jaar met een
vrijwillig bestuur. Toch heeft onze
vereniging een probleem, we hebben
namelijk een tekort aan toezicht-
houders.We zijn daarom op zoek
naar een invalkracht vanaf 15 jaar of

De Dorpsraad, jongerenwerk van
Stichting ZIJN en SRGO werken
samen om de jeugd een thuis te
geven in Dorpstienden. Op deze
manier houden we contact en
overzicht met deze doelgroep.

Verder zijn natuurlijk ook oudere
personen welkom en ook voor deze
mensen hebben wij in de Dorps-
tienden alle aandacht en service.

De sporters komen na de training of
wedstrijden ook gezellig even binnen
om de dagelijkse dingen te bespre-
ken of even na te praten over de
training of wedstrijd.

Peter Koeleman aan het woord van
Dorpstienden SRGO.

Als beheerder van Dorpstienden pro-
beren wij dagelijks zo goed mogelijk
contact te houden met vooral de
jeugd van en rond Ouddorp.

Zo is er om de week op vrijdag een
inloopavond in samenwerking met
jongerenwerk van Stichting ZIJN.
De jeugd kan dan sporten in de sport-
hal en andere activiteiten in de zaal
of het Kraaiennest.

Daar wordt door de jeugd goed gebruik
van gemaakt.

erg gemist werd. De ambulance-
broeders gaven zelf aan dat het wen-
selijk is dat deze plank in alle ver-
zorgingshuizen aanwezig is.

Dit is besproken in de Dorpsraads-
vergadering en direct werd er contact
gezocht met Lijnie van der Linde.
Zij was direct bereid om te helpen. 

De Vliedberg in Ouddorp is de eerste
die deze plank in ontvangst mocht
nemen. Lijnie, ook namens de
Dorpsraad, hartelijk dank voor dit
mooie gebaar naar de kwetsbare
ouderen, super.



Voor de opening van de pumptrack
was ook de Dorpsraad uitgenodigd.
Dus gingen we op woensdag 29 juni,
een mooie warme zonnige dag, op
naar Ouddorp Duin. We werden har-
telijk verwelkomd door Jeroen den
Hollander van de Klepperstee en

   Simone Baaijens van
   Ouddorp Duin.
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Pumptrack

Openbare orde en veiligheid
Indien u last heeft van bijvoorbeeld
te hard rijden bij u in de weg of an-
dere in uw oog verkeersonveilige
situaties, maar ook andere overlast
bij u in de wijk, dan kunt u dit mel-
den bij de gemeente met een speciaal
daarvoor opgesteld formulier "Mel-
ding openbare orde en veiligheid". 

Dit formulier is terug te vinden op de
website van de gemeente Goeree-
Overflakkee en wel via de volgende
link:
https://www.goeree-overflakkee.nl/
melding-openbare-orde-en-
veiligheid

Als het in uw ogen te lang duurt voor
u een terugkoppeling van de ge-
meente krijgt, stuur dan een e-mail
naar de Dorpsraad Ouddorp ter
attentie van de Werkgroep Verkeer
via info@dorpsraadouddorp.nl of het
contact-formulier op onze website.

Werkgroep Verkeer
In de vorige nieuwsbrief van de
Dorpsraad stond een artikel over de
Werkgroep Verkeer waarin uit de
doeken gedaan werd waar men zoal
mee bezig is. De werkgroep werd
overspoeld met diverse opmerkingen
van mensen uit Ouddorp maar ook
van toeristen. 

Al deze meldingen zijn besproken
met medewerkers van verkeer van de
gemeente Goeree-Overflakkee. 

Om de lijnen zo kort mogelijk te
houden zouden we graag zien dat bij
onder meer verkeersgerelateerde za-
ken de hierna omschreven werkwijze
gevolgd wordt.

Het is een mooie baan geworden, de
kinderen en volwassenen konden niet
wachten om te beginnen. Na een
openingswoord van diverse sprekers
was het aan onze burgemeester Ada
Grootenboer om de baan te openen
door middel van het knippen van een
lint. Er werd geproost en daarna kon
het feest beginnen.

Jong en oud bewoog zich op de baan
 met een mountainbike, een stuntstep

    of op een skateboard.

Deze werden voor deze gelegenheid
gratis ter beschikking gesteld en zijn
nu te huur bij Ouddorp Duin. Na een
hapje, een drankje en een ijsje
gingen we weer naar huis.

Een mooie aanwinst voor Ouddorp,
fijn dat de Dorpsraad hier ook een
bijdrage aan kon leveren. Ga er zeker
eens kijken, we wensen iedereen veel

     plezier met de Pumptrack
   bij Ouddorp Duin.
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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 

Op 4 en 5 november was de Dorps-
raad opnieuw vertegenwoordigd op
de Vision-beurs in de Dorpstienden te
Ouddorp. Dit jaar hadden we een
prijsvraag, hier kwamen veel mensen
op af en zij vulden dan ook gelijk de
andere vragen in.

Wat uit deze enquête vaak naar voren
kwam was de verkeersveiligheid op
diverse plaatsen in het dorp. Ook
vroeg men aandacht voor het bouwen
van meer woningen voor onze jeugd.
Hiernaast werd er meer aandacht
gevraagd voor de groenvoorziening
en meer activiteiten voor jongeren. 

Verder wenst men dat Ouddorp rust
en ruimte blijft houden, spreekt men
de wens uit dat het Ouddorpse
dialect in ere gehouden wordt en
hoopt men dat Ouddorp zijn karakter
behoud.

De boerenlanddag is één van de eve-
nementen die de Ouddorpers echt niet
kwijt willen, andere evenementen die
men jaarlijks terug wil zien komen
zijn de intocht van Sinterklaas, de
Vision-beurs, de zomer- en winter-
markten en de lichtjestoer.

We gaan er voor zorgen dat alle op-
en aanmerkingen bij de desbetreffen-
de personen komen.

Als laatste nog de antwoorden op de
vragen in de prijsvraag: De Dorps-
raad Ouddorp is in 2015 opgericht,
het Blaeuwe Huus is volgens het
opschrift in 1650 gebouwd en Oud-
dorp heeft 6245 inwoners.

De prijswinnaars hebben inmiddels
hun prijs in ontvangst genomen. We
bedanken iedereen die deelgenomen
heeft aan de prijsvraag/enquête.

Verslag van de Visionbeurs

Na de verkiezingen is er ook een
nieuw college van B&W geformeerd
en dat betekent ook dat Ouddorp een
nieuwe kernwethouder heeft. Hier-
onder stelt hij zich voor.

"Ik ben Jaap Willem Eijkenduijn, 61 jaar,
getrouwd met Hannie en vader van Joep.
Voor mijn wethouderschap was ik onder-
nemer in de woningcorporatiesector. Ik
ben mede-eigenaar van twee bedrijven,
die advies op het gebied van vastgoed-
beheer en duurzaamheid leveren.

Naast kernwethouder van Ouddorp (en
Melissant, Dirksland en Oude-Tonge),
heb ik de volgende portefeuilles:
financiën, duurzaamheid, kunst cultuur
en sport, gemeentelijk vastgoed en de
interne bedrijfsvoering van de gemeente.
Voldoende te doen dus.

Ik ben eind juni, na 9! jaar raadslid, met
veel enthousiasme begonnen aan het wet-
houderschap. Voor mij een mooie kans
om nog meer voor ons mooie eiland te
betekenen. Ik hoop u allen zo spoedig
mogelijk te ontmoeten om constructief en
met open vizier de ideeën die er leven
over Ouddorp te bespreken. Tot snel."

 

Kernwethouder


