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Betreft: Verslag openbare vergadering van de dorpsraad  
 
Datum: woensdag 9 januari 2008 
 
Aanwezig:   56 mensen 
 
M.k.a.: geen 
 
 
1. Opening: en mededelingen door de voorzitter 
De voorzitter,dhr.J.v.d.Berge, wenst ons allen een heel gelukkig 2008 en heet een ieder hartelijk welkom 
op deze nieuwjaarsreceptie. Hij hoopt ook dit jaar weer op een goede samenwerking tussen het 
gemeentebestuur en de dorpsraad. 
Een hartelijk welkom ook voor de aanwezige raadsleden. Burgemeester Asselbergs heeft een bericht van 
verhindering doorgegeven. 
Hij vertelt hoe de gang van zaken is deze avond en opent daarna de vergadering. 
 
 
2. Vaststelling verslag van de openbare vergadering v.d. dorpsraad d.d 10-01-2007  
Doordat dit de vorige vergadering niet aanwezig was, ligt het nu ter inzage op de tafels. De voorzitter 
vraagt of er enige op-of aanmerkingen zijn. Deze zijn er niet, zodat ze met dank aan de notuliste worden 
aanvaard. 
 
3. Vaststelling verslag van de openbare vergadering v.d. dorpsraad d.d.15-11-2007 
Ook deze verslagen liggen ter inzage op de tafels. Ook deze worden zonder op-of aanmerkingen 
goedgekeurd.  
 
4. Ingekomen en uitgegane stukken 
Er zijn in de afgelopen periode (van november tot nu) geen bijzondere stukken binnengekomen of 
verzonden, zodat dit punt heel snel afgehandeld is.  
 
5. Rampherdenking, vrijdag 1 februari 2008 
Dit begint om 13.30 u. op de oude begraafplaats. Beide scholen zullen met twee groepen 
vertegenwoordigd zijn en enkele leerlingen zullen zelfgemaakte gedichten voorlezen. Na de herdenking 
kan een ieder mee naar het dorpshuis. De kinderen van de scholen zullen daar kunnen spreken met de 
overlevenden van de ramp.  
Er komt nog een uitnodiging die huis aan huis bezorgd zal worden.  

 
6. Politiezaken 
Aangezien er niemand van de politie aanwezig is helaas, zijn er ook niet veel zaken te behandelen. De 
voorzitter vraagt of er door de aanwezigen iets geconstateerd is tijdens oud en nieuw wat voorkomen had 
kunnen worden.  
Er komt geen reactie uit de zaal. 
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7. Rondvraag 
◙ Achter de Bouwmanstraat ligt een lap grond braak waar het echt een bende is. Er blijft ook een enorme 
plas water liggen. Kan daar nu niets aan gedaan worden? We hebben het al eens eerder gevraagd. 

• We hebben het toen aangekaart bij de Gemeente. Het is in de verkoop. De Gemeente zou er 
iets aan doen, maar het is dus nog steeds een probleem. We zullen het nogmaals doorgeven 

◙ De 50 km. snelheid vóór de verkeerslichten. Is dat bepleit door de dorpsraad? Er wordt heel veel 
geflitst. 

• De 50 km.zone is ingesteld tegen geluidshinder zodat men dichter bij de weg mocht bouwen 
bij het terrein van “het motel” 

◙ Bij de verkeerslichten moet je enorm lang wachten in de zomer vóór je het dorp uitkunt. Er komen 
zelfs opstoppingen in het dorp. Kan dat niet anders? 

• We nemen het mee 
◙ Wat is er gedaan met de opmerkingen aan de politie bij de vorige vergadering? 

• Vooral bij het bushokje is er e.e.a. verbeterd. Er wordt meer gecontroleerd en we gaan ook 
e.e.a. optimaliseren. 

◙ Opmerking:  Vanwege de 55-jarige herdenking van de ramp worden er in het museum veel films 
vertoond. Op 1 februari ’s morgens is de commissaris van de koningin bij de herdenking in Ouwerkerk. 
 
Verder geen vragen en/of opmerkingen meer 
 
8. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbreng bij dit eerste gedeelte. In de pauze kan er een 
hapje en een drankje genoten worden. Hij hoopt dat een ieder zal genieten van de wijsheden die we na de 
pauze zullen horen. 
 
 

PAUZE 
 
 

Een optreden van Kantooi 
Een cabareteske voorstelling in plat zeeuws. 
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