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Bestuursvergadering 6 september 2017 
 
Aanwezig  : Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Ingrid Deutekom, Katouscha Boer, 
   Frans Onken, Marco van Vossen en Helga Mul. 
 Afwezig  : Danny van Luijk, Kees Geel, Piet Slik en Gabrielle Pelusi. 
 
1. Opening 

Beginnend met gebak van de Vz, die vandaag jarig is en gebruikmakend van de stilte opent 
Kees Doets de vergadering ten 20:02 en heet, na een mooie zomerreces, de bestuursleden van 
harte welkom in de Oude Herberg. Ook welkom onze erelid W. Roels die de vergadering wil 
bijwonen. Afberichten zijn van: D. v. Luijk, K. Geel, P. Slik, G. Pelusi en Perry Vriend.   

2. Tijd voor Dorpsgenoten.  
Het woord is aan W. Roels. Hij ergert zich aan de rietkraag egalement Sportlaan, het heeft geen 
aanzien. Het zou verstandig zijn de gemeenteraad uit te nodigen om te laten zien wat de situatie 
nu is. Volgens mij moet dit jaarlijks onderhouden worden. 
Vz.  Met wethouder Jelle Beemsterboer de situatie besproken, bermen van de gemeente en 
sloten en riet van HHNH. W. Roels geeft aan dat toentertijd alles van de gemeente was. 
Vz. ADB zal een brief schrijven naar HHNH en de gemeente om de situatie aan te pakken. 
Actie à C. Bijl en K. Doets 
W. Roels 2de punt de sluis. Het is een doorn in het oog de metalen schuif bij de oudste sluis van 
Europa. Staat jaren open, dus welke dienst heeft het nog. Kan deze niet verwijderd worden.  
3 april jl. is er een bijeenkomst geweest in de Oude herberg met belanghebbenden Grote Sluys 
te Oudesluis. Gehad over weer openen Sluis en brug (bedienaars fa. Kossen) en uit baggeren 
sloten. ADB zal NNNH en gemeente brief schrijven voor opvragen notulen van 3 april jl. en 
stand van zaken werkzaamheden. Actie à C. Bijl en K. Doets 

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 

20170705 in Bewoner Leefbaarheid Overstap wandelroute Bewoner 
20170706 uit ADB Leefbaarheid Seizoenswerkers ADB 
20170709 in Infra Oudesluis Kerkje Schilderwerk toren. Informatie Kerkje van Oudesluis 
20170710 uit Infra Oudesluis Verkeer en 

wegen 
Parkeergedrag overzichtstekening 020617 ADB 

20170725 uit Infra Oudesluis Brug Herinnering grondspot brug ADB 
20170728 uit Infra Oudesluis Kerstperikelen Plantenbakken terugplaatsen (G. Vollebreght) ADB 
20170823 in VVKKNH  Uitnodiging workshop, Ontdek filmen, kijkje in de 

keuken en duurzame dorpen. 
Dorpswerk NH 

20170622 Opnieuw stand van zaken opvragen. 
20170706 Antwoord. De beleidsregel ‘Huisvesting arbeidsmigranten en seizoensarbeiders’ 
geldt niet als het over veiligheid voor huisvesting seizoenarbeiders als dit particulier is geregeld.   

5. Actiepuntenlijst. 
17/03.03 Kerstverlichting valt te duur uit en wordt afgewezen. Actie gaat over naar K. Boer. 
17/03.04 Spot brug aan de kant van de Oude Herberg defect, opnemen met G. Kok 
17/07.01 AED zal in het najaar geplaatst worden. 
17/07.02 Gereed maar moet bijbesteld worden. 
17/07.04 Aanvragen 

6. Financiële update.  
Geen bijzonderheden, alleen de factuur voor een nieuwe grasmaaier zwembad.  

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

I.o.m. Kees Geel schoonmaken brug. Actie à C. Bijl 
b. Tuinen.  
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Er zijn reacties gekomen op de verhoging huur. Kosten per m2 was al jaren (nog voor 2002) 
12,5 eurocent. Om de kosten naar de gemeente te dekken (w.o. de WOZ) is de huur 
verhoogd naar 20 eurocent. Dit alles is door K. Geel aan verhuurders doorgegeven. 

c. Zwembad/zwemvierdaagse.   
Alles is deze zomer goed verlopen, alle onderzoeken waren goed. Wel een keer gebroken 
glas gevonden bij de picknick tafel. Misschien nuttig om een bord op te hangen met daarop 
vermelden: “Geen glaswerk meenemen naar het zwembad). 
De grasmaaier is defect geraakt en er is een goede tweede hands aangekocht bij fa. Petter 
Anna Paulowna. 

d. Zijper Eilant.Geen bijzonderheden. 
e. Politie. Wel veel aanwezig in het dorp?. 
f. Aandachtspunten veldbezoek.  

Voor T. Tijmes de parkeerplaats herstraten (bij inrit timmerfabriek). Actie à C. Bijl 
Brief ontvangen over fruitboompjes Jippesstraat. Worden in het najaar vervangen voor 
andere soort. 

g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis. 
D. van Luijk opvragen de stand van zaken omtrent het onderhoud tuinen appartementen. 
V.w.b. het polderpark ligt deze inhoudelijk en financieel binnen de perken en is de 
aanbestedingronde nu gaande. Krijgen eind september te horen wanneer de eerste schop de 
grond in gaat.  

h. 400 jaar Oudesluis 2016. 
• Herinneringsboek. 
Bijna alles is in concept gereed. Nog enkele urgente acties moeten voor 2 oktober uitgevoerd 
zijn anders vervallen deze pagina’s. Daarna een afspraak met de drukker.  

i. Diversen. 
• Zonnepanelen . 
De opening 14 juli jl. door Sigge v/d. Veek was zeer geslaagd.  
Project en opening op website zetten met foto’s. Actie àC. Bijl 
• Glasvezel. 
De stand in Oudesluis is tot nu toe 38%. Abonnement de in prijs verlaagd. 
• Plantenbakken pleintje terugplaatsen i.o.m. Kees Geel. 
Actie à C. Bijl en K. Geel  

j. Jaarplanner + HHR boekje. 
Geen bijzonderheden. 

k. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).  
Website 400 jaar Oudesluis afzeggen en een compilatie hiervan op website ADB plaatsen 
(i.o.m. Frans Schurer). Actie àC. Bijl 
Project DOP op website bijwerken. Actie C. Bijl en K. Doets 

8. Rondvraag:   
K. Doets aan F. Onken of deze de PR wilt doen van de werkzaamheden Polderpark. Graag ook 
aanwezig bij de ev. overleg DOP op 2 oktober ten 11:00 uur bij huize K. Doets. 
K. Boer. Brief van Liander ontvangen dat penhuisje verouderd is en vervangen zal worden door 
een nieuw huisje op een andere locatie. Staat niet in welke locatie. Actie à C. Bijl 
F. Onken vraagt wat de ervaringen zijn van de bewoners met de garage in de Timmerfabriek. 
W.Roels geeft aan weinig last te ondervinden. Er is wel veel verkeer en er wordt redelijk hard 
gereden op de Akker. Misschien is een Smily hier van toepassing. Actie C. Bijl 
W. Roels. Is er nagedacht wie de afvallend vruchten opruimt van fruitbomen in het polderpark. 
Vz. het zijn eetbare vruchten en een ieder mag deze oprapen of plukken. Dus minimale afval. 

9. Datum volgende vergadering woensdag 18 oktober 2017 ten 20:00 uur.  
Vergaderdata 2017:  29 november 2017 en 10 januari 2018. 

10. De voorzitter bedankt en wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering ten 22:11 uur.   
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Actiepuntenlijst. 

Actie punt Actie Actienemer Datum gereed 
17/03.01 Actie op zinkende bootjes de Akker. D.van Luijk 12-04-17 
17/03.03 Kerstverlichting boom K. Boer 01-12-17 
17/03.04 Verlichting brug + stekkerkast (fa. Koks) P. Slik, C. Bijl 01-12-17 
17/03.07 Schoonmaken brug i.o.m. Maak Kruijer en Kees Geel K. Doets,       C. Bijl 12-04-17 
17/04.04 Website ADB Oudesluis Project DOP aanpassen K. Doets,       C. Bijl 25-05-17 
17/05.01 Plantenbakken pleintje terugplaatsen C. Bijl 05-07-17 
17/05.03 Item zonnepanelen op website ADB zetten C. Bijl 05-07-17 
17/05.05 Compilatie 400 Oudesluis op ADB C. Bijl 05-07-17 
17/07.02 Welkomskaart verspreidden onder nieuwe bewoners. H. Mul 06-09-17 
17/07.04 Dispenser + vuilnisbak plaatsen bij in-/uigang 

waterberging Sportlaan. 
C. Bijl 06-09-17 

17/09.01 Herbestraten parkeerplaats de Akker doorgeven. C. Bijl 18-10-17 
17/09.02 Locatie nieuwe penhuisje opvragen bij Liander. C. Bijl 18-10-17 
17/09.03 Opvragen plaatsing smily voor de Akker  C. Bijl 18-10-17 
17/09.04 Brief schrijven naar HHNK over riet in egalement. K. Doets,       C. Bijl 18-10-17 
17/09.05 Brief schrijven naar HHNK over notulen bijeenkomst 

Grote Sluys en de stand van zaken uit te voeren 
werkzaamheden w.o. de schuif sluis. 

K. Doets,       C. Bijl 18-10-17 

 


