
   

 1 

Bestuursvergadering 1 maart 2017 
 
Aanwezig  : Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Ingrid Deutekom, Katouscha Boer, 
   Danny van Luijk, Gabrielle Pelusi, Frans Onken en Helga Mul. 
Afwezig  : Marco van Vossen, Kees Geel en Piet Slik. 
 
1. Opening 

Kees Doets opent de vergadering ten 20:01 en heet een ieder van harte welkom. Afbericht van 
P.Slik, M. v. Vossen, K. Geel en P. Vriend. Ingrid heeft een attentie gebracht bij Kees G., daar 
hij door ziekte niet mee kon met het uitje. Wij maken er een korte vruchtbare vergadering van.   

2. Tijd voor Dorpsgenoten. Geen. 
3. Notulen vorige vergadering.  

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan Cor. 
4. In- en uitgaande post 

Nummer In/uit Item Onderdeel Omschrijving Adressant 
20170120 uit ADB Veldbezoek Bedankt werkzaamheden rioolput en tegelpad flatje 

+ wip en ondergrond 
ADB 

20170126 in VVKKNH  Steunpunt Postnl Twisk VVKKNH 
20170131 in VVKKNH  Nieuwsbrief 2 2017 VVKKNH 
20170131 in Omegam Zwembad Cursus Zwemwaterbehandeling Omegam 
20170216 in VVKKNH  Aankondiging 25 maart "We doen het zelf" VVKKNH 
20170207 uit/in Politie  Bijzonderheden melden (Geen) Politie 
20170220 in Kerkje  Nieuwsbrief jan. 2017 Kerkje van Oudesluis 

5. Actiepuntenlijst. 
15/12.08. Concept gereed, wapen scherper en evt. een foto van de brug. Daarna laten drukken. 
17/01.01 en 02 afgedaan. 

6. Financiële update.  
Uitje heeft het budget met € 45,00 overschreden. Gezien de activiteiten die uitstekend geregeld 
en georganiseerd waren, valt dit mee en is het wel de moeite waard. 
Ingrid heeft in concept het financieel jaarverslag van ADB en zwembad voor de ALV 
opgemaakt en deelt deze onder de bestuursleden uit. Ziet er goed uit. Geen opmerkingen. 

7. Vaste agendapunten:  
a. Sluis/brug/pleintje.  

Spot brug werkt nog niet. Actie gemeente. De stekkerkast voor de brug zal i.o.m. J. Koks 
geplaatst worden. Actie à C. Bijl.  

b. Tuinen. Geen bijzonderheden.  
c. Zwembad/zwemvierdaagse.   

Picknicktafel zal worden aankocht voor 1 mei as.  
d. Zijper Eilant. Geen bijzonderheden. 
e. Politie.  

De bootjes op De Akker waarvoor geen steiger aanwezig is. Er zijn er een aantal die 
zinkende zijn en in het geheel is dit geen gezicht. Actie à D. v. Luijk 
Historie doormailen aan D. v. Luijk. Actie à C. Bijl 

f. Aandachtspunten veldbezoek.  
Trottoir Oudesluis/Wieringerwaard hersteld?? Vragen wanneer volgende veldbezoek 
gepland is en welke actiepunten openstaan. Signalering zaak nummer koppelen aan 
actiepunten. Actie à C. Bijl  

g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis. 
Op 6 februari was er een informatieavond voor de bewoners. Er waren veel dorpsgenoten 
aanwezig. Afgelopen maandag was er een DOP overleg, waarbij de binnen gekomen op- en 
aanmerkingen van informatieavond zijn besproken en worden verwerkt in het voor ontwerp 
(VO). Voorstel om deze VO te presenteren op de ALV van 24 april as. 
Hierna worden de laatste punten uit de ALV verwerkt in een definitief ontwerp. 

h. 400 jaar Oudesluis 2016. 
• Herinneringsboek kosten. 
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6 maart is er weer een overleg commissie herinneringsboek. F. Onken geeft aan hoever het 
er voor staat en wat er nog gedaan moet worden. C. Bijl heeft een klein gedeelte gekopieerd 
hetgeen een kleine impressie van het boekwerk laat zien. Deadline uitgave boekwerk is 
oktober 2017. 

i. Diversen. 
• Zonnepanelen . 
Vrijdag 10 februari jl. is de opdracht voor plaatsen van zonnepanelen gegeven aan fa. J. 
Koks.  Afgesproken dat 1 mei 2017 de oplevering is.  
• Kerstverlichting. 
I. Deutekom gaat informatie verzamelen voor kerstverlichting boom. 
Kerstverlichting brug wordt actie voor C. Bijl en P.Slik i.s.m. fa. J. Koks 
Voor kerstverlichting straten is afgesproken dat dit vervalt en gedacht wordt aan het nieuw 
te ontwerpen ontmoetingspleintje. Kan er een vlaggenstok (6 mtr) geplaatst worden op het 
ontmoetingspleintje voor de vlag van Oudesluis (moet een grotere besteld worden) en met 
de kerstdagen voorzien van lampjesgordijn. Opnemen met commissie DOP. Actie à C. Bijl  
• Websites updaten. 
Updaten websites www.dorpsbelangoudesluis.nl en www.oudesluis.com gereed. 
• Welkomskaart nieuwe bewoners (+ niet leden RdeS). 
Zie actiepunt 15/12.08. 

j. Jaarplanner + HHR boekje. 
• Punten voor de ALV worden doorgenomen, zo ook de functies bestuursleden. Kees Geel 

vragen of hij herkiesbaar is. 
• Documenten ALV opmaken. Actie à C. Bijl en K. Doets 
• Schoonmaak brug 

Overleg met Maaik Kruijer over schoonmaken brug. Actie à C. Bijl en K. Doets  
k. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).  

Geen bijzonderheden. 
8. Rondvraag:   

M. Doets. Ter ore gekomen dat er bomen bij het pleintje zijn gekapt. Niemand weet iets van een 
kapvergunning. Opheldering gevraag. Actie à C. Bij 
M. Doets. Gemeente Schagen heeft het voornemen om de Zebrapaden te verwijderen. Het 
gehandicapten platform zal hierop reageren. 
F. Onken. Toch een vergunning voor de autobedrijf in de oude Timmerfabriek. Zijn wij verrast.  
De Vz. geeft aan dat Oudesluis geen overlast heeft. Wij houden dit scherp in de gaten.   

9. Datum volgende vergadering woensdag 12 april 2017 ten 20:00 uur.  
Vergaderdata 2017: 12 april (was 5 april), 24 april (ALV), 24 mei en 5 juli. 

10. De voorzitter bedankt en wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering ten 22:15 uur.   
 

Actiepuntenlijst. 
Actie punt Actie Actienemer Datum gereed 
16/09.03 Stekkerkast plaatsen brug door J. Koks C. Bijl 05-10-16 
17/03.01 Actie op zinkende bootjes de Akker. D.van Luijk 12-04-17 
17/03.02 Vraag volgende veldbezoek en openstaande punten. C. Bijl   
17/03.03 Kerstverlichting boom I. Deutekom 01-12-17 
17/03.04 Verlichting brug P. Slik, C. Bijl 01-12-17 
17/03.05 Vlaggenstok + verlichting ontmoetingspleintje C. Bijl 12-04-17 
17/03.06 ALV in orde maken K. Doets,       C. Bijl 24-04-17 
17/03.07 Schoonmaken brug i.o.m. Maak Kruijer K. Doets,       C. Bijl 12-04-17 
17/03.08 Opheldering kappen bomen pleintje K. Doets,       C. Bijl 12-04-17 
 


