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Denken in mogelijkheden 
Een nieuw jaar, een opgefriste lay-out! Na een jaar van allerlei beperkingen als gevolg van de angst voor 
coronabesmetting willen we nieuwe hoop uitstralen nu vaccinatie mogelijk is en de beperkingen binnenkort 
hopelijk versoepeld kunnen worden. Veel activiteiten stonden stil of konden slechts met veel creativiteit 
doorgaan. En creativiteit was er, want er ontstonden prachtige initiatieven en werd er vooral gedacht in 
mogelijkheden in plaats van beperkingen. Alle initiatiefnemers vanaf deze plek: hartelijk dank voor jullie 
onvermoeibare inzet en creativiteit! 

Ook in 2021, nu we nog steeds te maken hebben maatregelen vanuit de overheid, proberen we te denken in 
mogelijkheden. De Dorpsraad zit dan ook zeker niet stil! Weliswaar betreft dit veel ‘achter de schermen-werk’ 
(overleggen met gemeente, politie, instellingen etc) maar ook hebben we geprobeerd de jeugdactiviteiten die 
binnen de maatregelen passen zoveel mogelijk door te laten gaan.  

Om ook in 2021 nog meer van dit soort activiteiten aan te kunnen bieden zijn we altijd op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die vol ideeën zitten en willen bijdragen om de jeugd iets te bieden aan allerlei activiteiten. Bent u 
ook van mening dat alleen als we de jeugd het goede voorbeeld geven en goed gedrag voorleven zij daar later 
veel profijt van hebben, helpt u ons dan door activiteiten mee te organiseren of te begeleiden? Wilt u op een 
andere manier uw steentje bijdragen aan de leefbaarheid van de Plaet, dan kan dat natuurlijk ook. Kennis, kunde 
en opgestroopte mouwen zijn altijd welkom in de Dorpsraad.  

Ik wens u namens het bestuur van de Dorpsraad een inspirerend en gezond 2021 toe!  

Hans van der Schraaf, voorzitter  

 

 

 Wat is uw  favoriete ‘Oplaet-ommetje’ 
en waarom?  
 
Laat het uiterlijk 15 maart weten aan de 
Dorspraad. De leukste inzendingen plaatsen we 
in de volgende edities van Hart voor de Plaet. 
Natuurlijk kiezen we ook een prijswinnaar. Hij 
of zij ontvangt een mooie en duurzame prijs.  
Lees verder over het Oplaet-ommetje  
op de volgende pagina!  

HART VOOR DE PLAET 

Hart onder de riem 
De gelukkige winnaar van ‘Hart onder de riem’ is 
Karin de Waal. Zij ontvangt van Dorien, van 
‘Doortje knipt door’, een make-over. Karin was 
aangemeld door haar nichtje voor haar enorme 
inzet als mantelzorger. Zodra de lockdown is  
afgelopen, kan zij de waardebon inwisselen.  
Alle overige mensen die aangemeld waren, zijn 
inmiddels verrast met lekkere chocolade in de 
brievenbus. Dank voor alle ‘harten onder de riem’!  

 
 
 

 



De inzending moet bevatten: 
1. de route (zoals hierboven beschreven) 
2. de redenen waarom het uw favoriete ommetje is 
3. eventueel: suggesties voor verbetering van uw 

favoriete of andere routes 
4. uw naam en e-mailadres of telefoonnummer. 
 
Stuur uw Oplaet-ommetje in via e-mail: 
info@dorpsraadooltgensplaat o.v.v. ‘Oplaet-ommetje’ 
of per brief: Werkgroep Wandelen in de Plaet, 
Molendijk 99, 3257AM Ooltgensplaat. Inzenden kan 
tot 15 maart. 

 
 

  

Enthousiast geraakt?  
Daag jezelf (en anderen) dan uit om mee te doen 
met ‘De Plaetenaars’, een team in de 
bovengenoemde ‘Ommetje-app’ van de 
Hersenstichting. Met de code ‘AAT3D’ kunt u  
aansluiten. Veel wandelplezier! 

 

Het ‘Oplaet-ommetje’  
Onze oproep in de vorige Hart voor de Plaet om in een 
werkgroepje mee te denken over 
wandelmogelijkheden in en om Ooltgensplaat heeft 
een aantal aanmeldingen opgeleverd. Het werkgroepje 
dat zich heeft gevormd zal zich buigen over 
mogelijkheden om wandelroutes uit te zetten die ons 
dorp, maar vooral ook de mooie landelijke omgeving 
met haar natuurschoon en pittoreske uitkijkjes op z’n 
mooist laten zien. Het gaat dan om wandelroutes van 
verschillende afstanden of loopduur die in het 
landschap zullen worden aangegeven met 
routeaanduiding. 
 
Maar wat blijkt: sinds de coronamaatregelen van 
kracht zijn, zijn we steeds meer gaan wandelen. Vooral 
de korte wandelingen van huis uit zijn erg populair 
geworden; even na een paar uurtjes beeldscherm een 
frisse neus halen. We hebben er ook snel een 
passende naam voor gevonden: het ‘oplaad-ommetje’ 
of, voor ons nog toepasselijker: het Oplaet-ommetje. 
Er zijn zelfs al ‘ommetjes-apps’ in omloop. En volgens 
Erik Scherder (de bebaarde neuropsycholoog, 
bekend van televisie) houd je met wandelen niet 
alleen je lijf, maar ook je hersens fit. Scherder is ook 
promotor van de ‘Ommetje-app’ dat te downloaden is 
op: https://www.hersenstichting.nl/ommetje/. 

De werkgroep is benieuwd naar uw favoriete ommetje. 
En waarom dat dan uw favoriet is. We willen ook 
graag van u weten of er plekken zijn waar u graag zou 
willen lopen, maar waar dat nu niet of niet goed kan of 
mag. Bijvoorbeeld langs een kreek of over de fraaie 
bomendijken. Hoe meer informatie we op deze manier 
kunnen krijgen, des te meer we straks kunnen 
genieten van onze eigen leefomgeving. En des te 
leuker het wordt om gezond en fit te blijven. 
 
De Dorpsraad hecht veel waarde aan uw informatie, 
dus geef ook vooral aan waarom uw ommetje het 
mooiste ‘Oplaet-ommetje’ is. De leukste inzendingen 
krijgen een plekje in de volgende edities van Hart voor 
de Plaet en uit de inzendingen kiezen we één 
prijswinnaar. De prijswinnaar mag een boom planten 
langs zijn of haar wandelroute in het dorp. Zijn of haar 
naam (of zijn of haar favoriete ommetje) is dan voor 
de komende eeuwen verbonden aan het ‘Oplaet-
ommetje’. 
 
U kunt uw favoriete ommetje op verschillende 
manieren insturen: 
• een screenshot van de gelopen route (in 

verschillende apps kunt u uw wandeling 
bijhouden) of 

• de route getekend op een kaartje (u kunt het 
kaartje hiernaast ervoor gebruiken) of 

• de route beschreven in een ketting van 
straatnamen. 

 



  

 

IJspret 
Het is vast niemand ontgaan, na vele jaren eindelijk weer eens ijspret! En wat hebben velen ervan genoten. Een 
welkom “feestje” in deze coronatijd. Helaas moest de koek en zopie tent gesloten blijven, maar zelfs dat mocht de 
pret niet drukken. 
 

Sportpark Oeltgen 
De drie buitensportverenigingen op Sportpark Oeltgen hebben samen  
met de dorpsraad nagedacht over de neergaande ontwikkelingen in  
de sport in Ooltgensplaat. Gezamenlijk is vastgesteld dat de sport in  
Ooltgensplaat niet wordt gestimuleerd door de accommodaties.  
Deze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn weinig  
uitnodigend.  OFB heeft in de afgelopen jaren ondersteuning gekregen  
om te kunnen uitbreiden ten behoeve van meisjesvoetbal, een  
behoorlijke bestuursruimte te ontwikkelen en de kantine een facelift  
te geven. OFB is daarmee klaar voor de toekomst. TVO en  
IJsvereniging Voorwaarts daarentegen hebben geen ondersteuning gekregen en hierdoor geen of weinig 
investeringen kunnen doen. De accommodaties zijn nog bruikbaar, maar het is pappen, nathouden en alle zeilen 
blijven bijzetten, wat mede dankzij de vele inzet van vrijwilligers nog mogelijk is. Ook de entree van het sportpark 
lonkt de gemiddelde voorbijganger niet om eens te gaan kijken, sterker nog: vele gastverenigingen en -spelers 
hebben moeite het sportpark als zodanig te herkennen. 

Per saldo dus vermindering van sportaanbod en -deelname in Ooltgensplaat, terwijl we het juist zo belangrijk 
vinden dat sport beoefend wordt door alle leeftijden; goed voor vorming, ontmoeting, gezondheid, saamhorigheid 
en noem maar op. Samen met MFC ’t Centrum is het sportpark bij uitstek het middel en de plek om het dorp te 
verbinden en een gezonder leefklimaat te bieden.  

Gezamenlijk hebben OFB, TVO, IJsvereniging Voorwaarts en de Dorpsraad de gemeente geattendeerd op deze 
trieste ontwikkeling, welke als deze voortduurt zal leiden naar verdere verschraling van het sportaanbod en 
mogelijk zelfs het verdwijnen van verenigingen. 

Gaande de gesprekken over deze situatie is duidelijk geworden dat de gemeente van plan is een aantal scholen - 
waaronder CBS De Hoeksteen - te vernieuwen en eventueel te verplaatsen. Vanuit het gezamenlijk overleg van de 
buitensportverenigingen is het voorstel gedaan om onderzoek te doen naar de meerwaarde van een eventuele 
verplaatsing van De Hoeksteen naar het sportpark, één van de opties voor het schoolbestuur. Daarmee wordt 
gehoopt extra mogelijkheden te creëren om een vernieuwd Sportpark Oeltgen te realiseren met meer 
gebruiksmogelijkheden. Door gebruik te maken van combinaties kunnen meerdere investeringen een dubbel doel 
dienen en euro’s beter worden benut.  

De gemeente onderzoekt binnenkort de haalbaarheid van de schoolvernieuwing. Mede afhankelijk van de 
uitkomsten daarvan (wel of niet verplaatsen van De Hoeksteen) zal een tweede onderzoek plaatsvinden naar de 
mogelijkheden voor modernisering van Sportpark Oeltgen. We houden u op de hoogte. 

 

    

 

 

 



  

Onze jeugd, O’jac en kinderfaculteit 
Komende maanden zullen activiteiten voor onze jeugd worden georganiseerd.  
Iedere eerste vrijdag van de maand is het O’jac geopend.  
De data zijn: 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september,  
1 oktober en 5 november 2021.  

Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Hierdoor kan het voorkomen 
dat O’jac op 5 maart niet doorgaat. De persconferentie van begin maart wachten we 
met spanning af; laten we hopen dat onze jeugdactiviteiten kunnen doorgaan.  

 

 

 

Raadhuis in oude glorie hersteld 
Het Raadhuis heeft een eerste  
oplevering gehad: de buitenzijde  
en het dak zijn weer toekomst- 
bestendig. Zie hier het resultaat;  
het Raadhuis staat er weer prachtig  
bij. Aan de binnenkant zijn de  
werkzaamheden nog niet voltooid,  
men is druk bezig om vanaf maart in  
elk geval weer de mogelijkheid te  
hebben om huwelijken te laten  
plaatsvinden. Dat wil zeggen dat  
men er in het huwelijk kan treden,  
niet dat men er het huwelijksfeest  
kan organiseren. Aan invulling van  
de andere ruimten wordt nog hard  
gewerkt, ook zullen er nog  
aanvullende middelen gevonden  
moeten worden om alle wensen te 
kunnen verwezenlijken.  
Meer weten? Bezoek 
www.welzijnsfondsoostflakkee.nl. 

 

De kinderfaculteit is een initiatief van CBS De Hoeksteen, 
OBS De Regenboog en de Dorpsraad, gericht op de 
kinderen van groep 5 t/m 8 met als doel hen kennis te 
laten maken met cultuur, sport, muziek en crea. De 
planning 2021 is bijna definitief en de werkgroep voor de 
kinderfaculteit is druk in de weer om alles georganiseerd 
te krijgen. Ook in de werkgroep deelnemen? Leuk! 
Aanmelden kan via jeugd@dorpsraadooltgensplaat.nl.  

In de activiteitenplanning is een scala aan activiteiten 
opgenomen, cultuur, sport, muziek, crea komen allen 
aanbod. Ook de verenigingen dragen bij aan het 
organiseren van een uitdagende activiteit, bedankt 
hiervoor! Met Pasen en moederdag worden activiteiten 
met dit thema georganiseerd.  

 

 De scholen informeren de kinderen van groep 5 tm 8 zodra de planning 2021 definitief is, uiteraard wordt deze 
ook op de Facebook van de Dorpsraad geplaatst. Mocht u vooraf vragen hebben, neem gerust contact op. Ook 
dit kan allemaal via de mail: jeugd@dorpsraadooltgensplaat.nl. 

 

 

Foto: Thonie Diepenhorst 

 

Pannakooi, 4 februari 2021 

http://www.welzijnsfondsoostflakkee.nl/


  

Duurzame bloembakken  
De bloembakken in ons dorp zijn deels van de 
gemeente, zoals de stenen exemplaren aan de 
Langeweg bij de entree van het dorp, deels van de 
dorpsraad. De houten exemplaren, verspreid over 
verschillende plaatsen in het dorp, zijn van de 
dorpsraad. Inmiddels beginnen de bakken 
ouderdomsverschijnselen te tonen en zullen ze op enig 
moment vervangen moeten worden. In overleg met de 
gemeente wordt gekeken op welke termijn dat moet 
gebeuren. De kosten voor onderhoudsvrije bakken, 
zoals inmiddels bij de Coop en op het talud bij de 
entree van het dorp staan, zijn hoog; niet alle huidige 
bakken zullen derhalve vervangen worden.  

Appelflappenactie groot succes  
10 december hebben we alle dorpsgenoten van 70 jaar en ouder verrast met een opkikkertje in deze zo lastige 
coronatijd: twee appelflappen en een vrolijke wenskaart, bedoeld om samen met iemand een kopje koffie te doen 
of gewoon om alleen twee appelflappen te smullen. Met de hulp van Clara en Marianne van de Stichting Zijn 
Ooltgensplaat en met afbaksteun en een vriendenprijsje van COOP van den Houten hebben we meer dan 330 
mensen blij kunnen maken. En gezien de enorm vele en leuke reacties zijn we daar goed in geslaagd. Volgend 
jaar weer? 

                                               

 

 

Onderhoudsvrij geldt weliswaar voor de bak, maar niet voor de inhoud. In de vorige Hart voor de Plaet hebben 
we een oproep gedaan voor vrijwilligers om de bloemen in de bak te verzorgen en eventueel te vervangen. Voor 
elke bak is daarvoor een budget beschikbaar. Helaas heeft dat slechts één gezin opgeleverd dat overigens al jaren 
de bak in hun straat met verve verzorgen. Dat betekent dat we ons moeten bezinnen op plaatsing en 
beplantingonderhoud van de bloembakken; als er onvoldoende vrijwilligers zijn om de bakken te verzorgen, halen 
we de bakken liever weg; beter geen bak dan een slecht verzorgde bak. Uiteindelijk zijn de bakken bedoeld om de 
leefomgeving te verfraaien. Dat zou echter erg jammer zijn, we herhalen daarom de oproep nogmaals: wie wil in 
zijn of haar omgeving een bloemenbak verzorgen? 

De zorg houdt in toezien op de beplanting, water geven wanneer nodig (kan ’s zomers ook betekenen twee à drie 
keer per week) en plantjes vervangen wanneer nodig. Ook suggesties voor de plaats van de bakken zijn welkom. 

De bloembaskets aan de lantaarnpalen hebben helaas niet het gewenste effect gehad wat was gehoopt. Door de 
enorme spreiding – hier en daar een basket – werd de zichtbaarheid van de opfleuring enorm beperkt. Daarmee 
werd de goede zorg van de bewoner die de basket ‘geadopteerd‘ had veelal teniet gedaan. Dat betekent dat we 
dit jaar gaan bedenken hoe we hiermee verdergaan en dus dit jaar de baskets in de kast houden. Helaas! 

 

 

 

Update beeldje ‘Het Gezin’  
Inmiddels zijn de erven van de kunstenaar van het beeldje in de Van Weelstraat bereikt en hebben 
zij hun fiat en waardering uitgesproken over de verplaatsing van het beeldje naar de entree van het 
Plaetinum. De gemeente zal dit binnenkort in gang zetten.  



Het Diaconaal Platform Ooltgensplaat is een initiatief 
van de gezamenlijke kerken van Ooltgensplaat. Een 
enthousiaste groep vrijwilligers biedt inwoners op 
verschillende manieren een helpende hand.  
 
Denk bijvoorbeeld aan: 

• vervoer naar arts of het ziekenhuis       
• gewoon gezellig een kop koffie drinken   
• kleine klusjes in huis      
• tuinieren 
• huishoudelijke hulp (bijvoorbeeld een keer 

koken, strijken of stofzuigen)          
• dieren verzorgen 
• boodschappen doen of daarbij helpen 
• medicijnen ophalen       
• administratieve hulp, invullen van formulieren 

 

De trots-op-ons dorp-vlag 
Op steeds meer plaatsen in het dorp wappert fier  
onze dorpsvlag. Een fantastisch gezicht, zeker bij binnenkomst  
van het dorp. Behalve de vlaggen bij de entree van het dorp hebben 
ook een aantal bewoners van de Langeweg de vlag in top. Het 
symboliseert de trots op ons dorp en de saamhorigheid van de 
mensen die er wonen. 
 
Wilt u ook de mooie dorpsvlag uithangen? Dat kan! De vlag is te 
koop bij de Dorpsraad. De grote vlag (2 x 1 meter) kost € 26,50 en 
de kleine (1,5 x 1 meter) € 19,50. U kunt de vlag bestellen via 
info@dorpsraadooltgensplaat.nl of 06 22 64 66 71. 

 

 
 

 

Gemeente ondersteunt glasvezelcampagne 
Deltafiber voert momenteel actief campagne om bij voldoende animo  
glasvezelkabel aan te leggen. De gemeente ondersteunt deze campagne  
omdat het eiland hiermee beter bereikbaar wordt via internet. Eerder is 
in het buitengebied op Goeree-Overflakkee glasvezel aangelegd.  
 
Alle huishoudens in Ooltgensplaat hebben informatie ontvangen en velen  
hebben deelgenomen aan de online informatieavond eind januari.  
Wanneer 35% van de huishoudens in Ooltgensplaat zich aanmeldt voor  
internet (en eventueel TV en bellen via internet) via glasvezel en zich  
voor minimaal een jaar binden aan een van de deelnemende aanbieders,  
dan zal worden overgegaan tot de aanleg ervan. Aansluiting is nu gratis;  
voor mensen die zich aanmelden na 7 april betalen voor aansluiting op het glasvezel-netwerk € 650,- per 
aansluiting.  

Wie meer wil weten over glasvezel en/of deze campagne raden wij aan te kijken op www.gavoorglasvezel.nl. 

 

 

De Plaetse Vlaggenkoningin 
Naar aanleiding van de oproep in de vorige Hart voor de 
Plaet hebben we een vlaggenkoningin gevonden! Trots hees  
ze enige tijd, bij wijze van officieel startmoment, de  
eerste vlag. Heel veel vlagplezier en succes Jolanda!  
Bij voorbaat dank voor al je inzet! 

 

De Dorpsraad ondersteunt dit initiatief en is blij dat 
dit georganiseerd wordt. Het Diaconaal Platform is 
er voor iedere inwoner en helpt u graag. Laat de 
mensen van het Diaconaal Platform weten als zij u 
ergens mee kunnen helpen; zij zijn u graag van 
dienst.  
 

 

 
Het Platform is te bereiken op 06 15 59 54 14. 
Wilt u zelf graag een helpende hand bieden of bij 
iemand langs gaan voor een bakkie en een praatje, 
meld u aan. Vrijwilligers zijn er nooit genoeg! 
Aanmelden kan via hetzelfde telefoonnummer. 

  

 

Het Diaconaal Platform is er voor iedereen, ook voor u! 

Hulp nodig? Schroom niet en bel! 
Samen zijn we sterker! 

mailto:info@dorpsraadooltgensplaat.nl


Contributie 2021 
De contributie voor het lidmaatschap van de Dorpsraad 
bedraagt in 2021 ongewijzigd € 2,50 per persoon.  
Alle leden wordt verzocht de contributie over te maken aan de 
penningmeester: 
 
Bankrekening: NL54 RBRB 0851 9113 58 t.n.v. Vereniging 
Dorpsraad Ooltgensplaat met vermelding van: contributie 
2021 [uw naam], [uw adres] en [aantal personen]. 
 

 
 
 

Het nut en gemak van de Dorpsraad  
De Dorpsraad is een vereniging van vrijwilligers die zich inzeten voor een betere leefbaarheid van 
Ooltgensplaat en haar omgeving. We onderhouden hiervoor contacten met inwoners, verenigingen, bedrijven 
en andere organisaties en met verschillende overheden en overheidsinstanties. Met elkaar willen we het leven, 
wonen en werken in Ooltgensplaat zo aangenaam mogelijk maken. We weten inmiddels dat de gemeente veel 
waarde hecht aan onze adviezen en onze inzet voor het dorp waardeert.  

Extraatjes voor leden 
Deze nieuwsbrief ‘Hart voor de Plaet’ wordt bezorgd bij alle huishoudens in Ooltgensplaat, lid of geen lid. Voor 
de leden van de Dorpsraad zijn er echter wel wat extraatjes; wat te denken van het couponboekje met vele 
aanbiedingen bij ‘onze’ dorpswinkeliers of van het meebeslissen over belangrijke adviezen aan de gemeente. 
En dat voor slechts € 2,50 per persoon per jaar. 

Alternatief voor de ALV 
Als lid wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering. Volgens de statuten van de 
vereniging die de Dorpsraad is, is het bestuur verplicht om elk jaar een ALV te organiseren. Tijdens een 
ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en bepalen de leden hoe het 
beleid van de Dorpsraad er voor het komende jaar en de verdere toekomst uitziet. De ALV voor 2021 staat in 
maart gepland. Het is echter nu al duidelijk dat een bijeenkomst in verband met coronamaatregelen niet 
verantwoord is. We zoeken naar een goed alternatief waarbij de leden toch hun inbreng kunnen hebben en 
het bestuur verantwoording kan afleggen. We informeren onze leden hier zo snel mogelijk over.  

voorbeelden overschrijving: 

 

Repair “de Plaete” 
In verband met de huidige 
coronamaatregelen kan het 
Repair Café niet doorgaan 
op de manier die we gewend 
zijn. Normaal staan de 
vrijwilligers iedere tweede 
zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 voor u klaar  

  

 

in MFC ‘t Centrum. Zolang dit niet mogelijk is, kunt 
u een reparatie wel aanvragen bij Daan:  
06 17 45 47 19 of bij Joop: 06 12 27 11 00.  

Want weggooien? Mooi niet! 

Repair de Plaete wordt mogelijk gemaakt op basis 
van een vrijwillige donatie, zodat onkosten gedekt 
kunnen worden. Uw donatie voor een reparatie 
wordt dan ook zeer op prijs gesteld. 

  

 



 

 

 

  

COLOFON 

 
 

Hart voor de Plaet is de nieuwskrant 
van Dorpsraad Ooltgensplaat. De 
krant verschijnt drie of vier keer per 
jaar en wordt verspreid onder alle 
huishoudens in het dorp.  
 

Dorpsraad Ooltgensplaat is een 
vereniging van enthousiaste 
vrijwilligers die zich inzet om het 
leven, wonen en werken in 
Ooltgensplaat en omgeving op een 
zo hoog mogelijk niveau te krijgen 
en houden. Om dat te bereiken 
houdt de Dorpsraad contact met 
inwoners, verenigingen, bedrijven, 
organisaties en met verschillende 
overheden en overheidsinstanties. 

 

Voorzitter: 
Hans van der Schraaf 

Secretaris: 
Ellen van Rossum 
 
Penningmeester: 
Adriaantje van Enthoven 
 
E-mail: 
info@dorpsraadooltgensplaat.nl 

Telefoon:  
06 22 64 66 71 
 
Website: 
www.dorpsraadooltgensplaat.nl  

 

Redactie en opmaak: 
Sandra Moerman 

Hart voor de Plaet is mede mogelijk gemaakt door  

 

 

 

Samen tegen vandalisme   
Niet alleen de sneeuw overspoelde Ooltgensplaat in de afgelopen weken, 
maar helaas ook vandalisme. Op velerlei manieren wordt het dorp getergd 
door mensen die op een heel ongepaste wijze aandacht vragen voor hun 
activiteiten. Zo worden huizen en garagedeuren nog steeds beklad met 
graffiti en worden gemeenschapseigendommen in brand gestoken of 
vernield. Helaas zijn er veel voorbeelden: het speelbootje voor de 
allerkleinsten op het strandje, de zwemsteiger op het strandje, de mooie 
informatieborden van bezienswaardigheden in het dorp op diverse 
plaatsen, het bijenhotel op de rotonde bij de Schaapsweg, 
verkeersborden, brievenbus postnl (tot twee maal toe), containers bij de 
Coop, openbreken en diefstal uit schuurtjes op de hobbytuinen. Het is om 
moedeloos van te worden. Naast de grote ergernis die dit gedrag teweeg 
brengt, is er heel erg veel geld mee gemoeid.  

De Dorpsraad doet aangifte van vernieling of beschadiging van zaken die 
in haar verantwoordelijkheid geplaatst zijn (bijvoorbeeld het beeld Oeltgen 
de Piper – wat overigens ook weer op mysterieuze wijze is gereinigd) en 
maakt van alle zaken die haar bereiken melding bij de wijkagent. Doe ook 
altijd aangifte wanneer sprake is van vernieling of beschadiging van jóuw 
eigendommen; alleen zo kan men een beeld krijgen van gebeurtenissen 
en mogelijk patronen ontdekken die helpen bij de opsporing van vandalen. 
Als daders bekend zijn, volgt in alle gevallen aansprakelijkheid voor de 
schade. 

Met de wijkagent stemmen wij regelmatig af en de politie heeft de hulp 
ingeroepen van BOA’s en surveillanten van Rijkswaterstaat, Waterschap en 
Staatsbosbeheer om een extra oogje in het zeil te houden op plaatsen als 
het strandje. 

Oproep aan alle lezers: signaleer je onrechtmatigheden, maak daar 
alsjeblieft melding van bij de wijkagent en spreek een boodschap in als hij 
jouw belletje niet direct kan beantwoorden. Spreek waar mogelijk daders 
aan, maar ga niet voor eigen rechter spelen. 

 

Wijkagent Arwin Groeneweg 

Bereikbaar via: 
Algemeen nummer 0900 - 8844 
 

Veiliger leven 
Een aantal enthousiaste bewoners van Ooltgensplaat is actief 
met buurtpreventie, alleen zijn ze met te weinig om regelmatig 
rondes te lopen. Zij zijn dus op zoek naar buurtbewoners die 
samen met hen een bijdrage willen leveren aan de veiligheid in 
Ooltgensplaat en tegelijk sociaal en gezond bezig zijn. Meld u zich 
aan voor de buurtpreventie? U bent van harte welkom om 
samen met andere bewoners het  
dorp een stukje veiliger te maken! 
 
 
 
 
Meer weten? Kijk op  
www.goeree-overflakkee.nl/buurtpreventie of bel met onze 
wijkagent. Op de website kunt u zich ook direct aanmelden. 


