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Notulen jaarvergadering dorpsraad Ossenisse  

 

Aanwezig: College van B&W, dorpsraad, 45 bewoners, provincie  

 

1. Pizza 

Voorafgaand aan het officiële gedeelte wordt er door de dorpsraad pizza geserveerd voor 

de bewoners en het college. Van het college zijn een drietal leden aanwezig bij deze 

“Pizza party” 

 

2. Welkomstwoord  

De voorzitter van de dorpsraad Ineke Elbers opent de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom. Er zijn zo’n 45 bewoners op de jaarvergadering aanwezig. Ineke 

vertelt over de projecten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Er is de afgelopen 

jaren veel initiatief getoond bij de bewoners wat resulteert in verschillende succesvolle 

activiteiten die op de dag van vandaag nog steeds met veel plezier gehouden worden. Zo 

is er o.a. een wandelclub, een koor, Ossenkoppen loop, maaltijd uit de dorpskeuken. De 

aantallen liegen er niet om. Deze initiatieven zijn een succes. De dorpsraad is zelfs 

uitgeroepen tot kern met pit. 

 

3. Nieuws vanuit de gemeente 

Vanuit de dorpsraad komt de vraag of er verduidelijking kan komen op de gelden die 

precies voor het dorp beschikbaar zijn. Wethouder Diana van Damme geeft hier 

antwoord op en verteld dat de gemeente €5.000,-- beschikbaar stelt per dorp + €2.50 

per inwoner. Dit geld is beschikbaar gekomen ter compensatie voor het onder water 

zetten van de Hedwigepolder. Het is de bedoeling dat met dit geld geïnvesteerd wordt in 

een project met draagkracht door de gemeenschap welke de sociale cohesie in een dorp 

versterkt.  

 

De radartoren krijgt nog een officiële opening. Wanneer dit precies gaat plaatsvinden is 

nog niet bekend. Er lopen nog een aantal zaken die eerst afgewikkeld moeten worden.  

 

In april wordt een datum bekend gemaakt wanneer betrokkenen meer zullen horen over 

het project “versterk de Westerschelde kust” het college heeft hier afgelopen week een 

presentatie over gehad. Binnenkort volgt meer informatie.  

 

Bewoners spreken hun zorgen uit over de verkeersveiligheid van de kruising aan de 

Walenhoek (Langeweg, Grindweg van Hontenisse en Hooglandsedijk). Wethouder Gino 

Depauw vertelt hierop dat de Langeweg niet opgenomen staat in het MIP. Er zal gekeken 

worden om deze (terug) op de planning te plaatsen. Dit zal meegenomen worden in de 

jaarlijkse bijstelling van de planning. Het college heeft te kennen gegeven samen met de 

dorpsraad te kijken wat eventuele tijdelijke aanpassingen kosten en of het mogelijk is 

deze te realiseren totdat de gehele kruising aangepakt kan worden.  

 

Ook spreken bewoners over veel zwerfvuil langs de dijk en in de polder. Er is 

bijvoorbeeld een plek, bij het nieuw gemaal, waar wekelijks blikjes bier worden gedumpt. 

Dit is hoogstwaarschijnlijk van één en dezelfde persoon gezien het allemaal dezelfde 

soort blikjes zijn. Het idee wordt geopperd om hier een blikvanger te plaatsen maar de 

vraag is of deze effectief gaat werken.  

 

Er wordt een idee geopperd om een pilot te doen met een verplaatsbare blikvanger. Wat 

zijn de mogelijkheden hiervoor? Dit zou dan volgens hetzelfde concept zijn als de 

verplaatsbare matrixborden.  

 

Daarnaast bestaat er ook de wens bij de bewoners om de afvalbakken die normaal alleen 

in de zomermaanden geplaatst worden, permanent te laten staan. Dit zou volgens de 

bewoners ook zorgen voor minder zwerfafval. Daarnaast zijn er ook veel bewoners die op 



 

 

eigen initiatief zwerfafval meenemen wanneer zij een wandeling 

gaan maken. Het is voor deze bewoners nu erg moeilijk dit afval ergens te deponeren 

omdat er geen afvalbakken zijn. 

 

Ook het verzoek aan de gemeente om rekening te houden met de actie schone schelde 

welke ieder jaar wordt gehouden. Afgelopen keer zijn er vuilniszakken een aantal dagen 

blijven liggen. De gemeente heeft aangegeven dit voor volgend jaar zo te regelen dat de 

vuilniszakken gelijk afgevoerd worden.  

 

4. Presentatie provincie 

De provincie presenteren vanavond hun plannen voor het buitendijkse natuurherstel. De 

provincie heeft voornemens in totaal 600 hectare aan natuurherstel te bewerkstelligen in 

de provincie. Hiervoor zijn in totaal 9 projecten opgestart. Eén van deze projecten vindt 

plaats in de buurt van Ossenisse en vanavond presenteren zij de plannen en 

ontwikkelingen. 

 

5. Presentatie en stemming 3 projecten voor het dorp 

Er zijn 3 projecten in het dorp die de dorpsraad graag verwezenlijkt ziet worden. Deze 

projecten zijn, het aanpakken van Walenhoek, het vernieuwen van de keuken in het 

dorpshuis en het plaatsen van een kiosk in het dorpshart. De aanwezige inwoners krijgen 

vanavond de kans hun voorkeur aan te geven. Iedereen krijgt drie wasknijpers en mag 

daarmee stemmen op de projecten. Hoewel verkeersveiligheid een hot item is in het dorp 

krijgt de realisatie van een nieuwe keuken tot de meeste stemmen. Opgevolgd door de 

Walenhoek en op de derde plaats eindigt de kiosk. De dorpsraad gaat met verschillende 

vrijwilligers aan de slag om de eerste twee projecten verder uit te werken. 

 

6. Rondvraag 

Een inwoner geeft de opmerking dat het gras op het veerplein wordt maar niet groen. 

Hoe komt dit? De gemeente gaat dit uitzoeken. 

 

Ook komen er berichten vanuit de bewoners dat er op korte tijd verschillende banden zijn 

lek gestoken in het dorp. De bewoners wordt nadrukkelijk verzocht hier aangifte van te 

doen. De burgemeester neemt dit op met de politie.  

 

 

7. Afsluiting door de burgemeester Jan-Frans Mulder 

De burgemeester sluit de vergadering en biedt hierbij nog een rondje aan van de 

gemeente.  

 

 
 


