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Wie zijn wij?
De community Ouddorp Kust Ruimte Rust bestaat uit een harde kern van 12 betrokken Ouddorpers
die het initiatief hebben genomen om te proberen de ontwikkelingen in de bouw van nieuwe
recreatie voorzieningen in evenwicht te houden met de kwaliteit van het landschap. We hebben
daarbij de ondersteuning gevonden van
 tot nu toe 218 individuele mensen die op de website www.ouddorpkustruimterust.nl de
Landschapsvisie hebben onderschreven.
 Natuurmonumenten
 stichting Duinbehoud
 stichting Het Zuid Hollands Landschap
 vereniging Natuur en Landschap Goeree Overflakkee
 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
 Zeeuwse Milieufederatie
 Ook is er goed overleg geweest met de VEERO en zij hebben op diverse punten input gegeven.

Samenvatting van onze Landschapsvisie
Voor iedereen die de Landschapsvisie nog niet gelezen heeft is er nu een samenvatting te
downloaden op: http://www.ouddorpkustruimterust.nl/docs/Samenvatting_Landschapsvisie.pdf

In gesprek met de Gemeente
Vrijdag 23 september had de Community een gesprek gehad met de Erik Roeland (beleidsadviseur
Economische zaken en verantwoordelijk voor recreatie) en met Martijn Hoogmoed (Beleidsadviseur
Ruimtelijke ontwikkeling) van de Gemeente Goeree Overflakkee. Beide heren reageerden positief op
onze Landschapsvisie en zien vele aanknopingspunten om verder in gesprek te gaan met ons. Ze
vonden het een professioneel document!
Afgesproken is dat de Community een uitnodiging zal krijgen om verder te praten over de invulling
van de Recreatievisie waar deze Landschapsvisie onderdeel van uit kan gaan maken. We kijken uit
naar de uitnodiging om hierover met de Gemeente in gesprek te blijven.

Informatieavond
Op 25 oktober organiseert de Community een informatieavond in de Dorpstienden. Op deze avond
zullen we een toelichting geven op de plannen die we hebben om de Kop van Goeree mooi te
houden. We zullen ook andere partijen uitnodigen om hun visie te geven. We denken daarbij vooral
aan de Gemeente, Natuurmonumenten, VEERO en NLGO. Nadere informatie volgt, maar zet de
datum alvast in je agenda!

Kustontmoeting
Op zaterdag 17 september vond in Katwijk de derde en laatste kustontmoeting plaats in het kader
van de campagne ‘Bescherm de kust’. De ontmoeting wordt georganiseerd door Natuurmonumenten
en hun Baywatchers. Het thema was “Rust van de kust als tegenhanger van drukke Randstad”.
Zo’n 150 betrokken mensen deelden hun passie en zorgen en bespraken wat zij kunnen en willen
bijdragen aan het beschermen van de kust. De actiebereidheid van Zuid-Hollandse Baywatchers was
groot. Ook de Community Ouddorp Kust Ruimte Rust was aanwezig. Meer informatie op
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/kustontmoeting-rust-van-de-kust-als-tegenhanger-vandrukke-randstad

In gesprek met de SGP
De Community OKRR kreeg een uitnodiging ontvangen van de SGP fractie om de Landschapsvisie te
komen toelichten. Op 27-9 zijn we in het fractieoverleg geweest. De sfeer was heel positief en
constructief. Op hoofdlijnen is men het eens met onze ideeën. Wel waren er veel vragen en
aanvullingen. Met name over de precieze grenzen van onze oranje en rode gebieden. En over diverse
delen binnen het oranje gebied waar in het verleden door de Gemeente al toezeggingen zijn gedaan,
zoals het “verplaatsingsgebied”. We hebben afgesproken om elkaar in de toekomst te blijven
informeren.

Volgen of helpen?
Wilt u de Community Ouddorp Kust Ruimte Rust volgen? Kijk dan op
 onze website www.ouddorpkustruimterust.nl
 onze facebook pagina https://www.facebook.com/ouddorpkustruimterust/
Heeft u suggesties of wilt u een actief deelnemer worden in de Community, stuur dan een e-mail
naar ouddorpkustruimterust@gmail.com

