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Bestuursvergadering 5 september 2018 
 
Aanwezig  : Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Katouscha Boer, Gabrielle Pelusi, 
   Kees Geel, Frans Onken, Marco van Vossen, Ingrid Deutekom,  
   Piet Slik, Danny van Luijk en Lars Dignum (Jess).    
Afwezig (mk) : Helga Mul, Co Wiskerke (CDA) en Perry Vriend (Seniorenpartij).  
 
1. Opening. 

Kees Doets opent de vergadering ten 20:01 en heet de bestuursleden van harte welkom in de 
Oude Herberg. Gezellige vakantie praatjes en fijn jullie weer te zien. Speciaal welkom onze gast 
Lars Dignum (Jess). 

2. Tijd voor Dorpsgenoten/Insprekers. 
Geen. 

3. Notulen vorige vergadering.  
Gabrielle heeft aanvraag onderhoud ingediend voor eigen AED. Nog niets gehoord van de 
grondspot brug. Land achter tuinen Sportlaan is agrarisch grond. Bewoner dient zelf in overleg 
te gaan met de gemeente. 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan Cor. 

4. In- en uitgaande post 
Nummer In/uit Item Onderdeel Omschrijving Adressant 

20180629 uit Infra Oudesluis Zwembad Verzoek accordering bedrag voor groot onderhoud zwembad ADB 
20180702 in ADB Algemeen Schenking beamer door ICT vanaf morgen. Via de Schager 

uitdaging 
Schager 
Uitdaging 

20180717 in VVKKNH AVG Bezoek Kor Berghuis, kennismaking en doornemen AVG VVKKNH 
20180718 uit Infra Oudesluis Brug Voorstel onkosten vergoeding reinigen Baleinenbrug  ADB 
20180723 in Infra Oudesluis Brug Bediening sluis en de brug door vrijwilligers (onderzoeken 

draagvlak) 
Ontw. bedrijf 
NHN 

20180723 in/uit Bewoner 
 
Correspondentie met fam. de Betuë over onderwijs Bewoner 

20180728 in VVKKNH 
 
Informatie over bijdrage en donaties VVKKNH 

20180730 in/uit Gem. Schagen HHNK Bevestiging afspraak gemeente, ADB en HHNK op 11 okt. as.  Gem. Schagen 
20180903 in/uit ADB Nieuwbouw Eerste contacten met eigenaar Timmerfabriek  ADB 
20180903 uit Fracties CDA Correspondentie met GertJan CDA over ontwikkelingen 

Timmerfabriek 
ADB 

20180903 in/uit Politie BOA's Afspraak en ronde met BOA's ADB 
20180718 Voorstel onkosten vergoeding reinigen Baleinenbrug akkoord bevonden. 
20180723 Vrijwilligers voor bediening brug en sluis benaderen. Actie à K. Doets 

5. Actiepuntenlijst. 
17/11.01 Sinterklaaspak etc. Een ieder gaat akkoord dat ADB de pakken behoud. Je weet maar 
nooit of ze weer van pas komen in de toekomst. 
18/05.03 Er zal toch er, voordat MvW met de bloter gaat maaien, eerst weer met de kneuzer te 
werk moeten gaan bij het zwembad/ijsbaan. Actie à P. Slik vraagt Ronald Slik 
18/05.07 Voordat dit actiepunt besproken wordt met de gemeente, eerst nog de bewoners van de 
Melchiorstraat benaderen. Actie à D. van Luijk 

6. Financiële update. 
De penningmeester is net terug van vakantie en kan alleen aangeven dat de € 275,00 euro extra 
vergoeding brug gestort is. Dit bedrag gaat over naar K. Geel voor de kosten verbruik brandstof. 
Verder geen op- en aanmerkingen.  

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

De grondspot aan de Oude Herberg zijde is nog steeds defect. Actie à CB  
Dhr. P. Tromp van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft met K. Doets en C. 
Bijl een gesprek gehad om te onderzoeken of er in Oudesluis voldoende draagvlak bestaat 
om de sluis en de brug door vrijwilligers te laten bedienen.  
De vrijwilligers krijgen een opleiding tot brug en sluiswachter en ontvangen een 
vrijwilligersvergoeding.  
Vrijwilligers worden benaderd, eerst de bekenden. Actie à K. Doets 



   

 2 

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

Zwemvierdaagse vanaf 9 juni. Nu al 35 aanmeldingen. 
Volgende jaar zwembad 1 week eerder schoonmaken. R. de Moel heeft aangegeven wel mee 
te willen helpen om de taken van T. Wijnjeterp (wil toch nog een jaartje doorgaan, dit geldt 
ook voor Jolanda) wat te verlichten.  De Vz. vindt het een aanwinst en zal na de volgende 
vergadering samen met I. Deutekom met hen de financiën bespreken. 
Een ander punt is dat het dit seizoen heel rommelig en regelmatig overlast is geweest 
rondom en in het zwembad. Misschien een bord plaatsen met de tekst: “Welkom op ons 
zwembad, maak het gezellig, maar wees een ander niet tot last” of zijn er gedragsregels 
nodig? Een punt voor de volgende vergadering.  
Woensdag 12 september komt RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) het zwembad 
inspecteren. Aanwezig zijn F. Onken, K. Boer en T. Wijnjeterp. 
Nog geen reactie ontvangen van het ingediende verzoek groot onderhoud zwembad. Kopie 
naar F. Onken. Actie à C. Bijl 

d. Zijper Eilant.  
Het wegdek is opnieuw geasfalteerd.   

e. Politie.  
Er is een ronde gelopen met DvdO en zijn de hotspots aangegeven. Introductie en verdere 
kennismaking op één van onze vergaderingen.   

f. Aandachtspunten veldbezoek.  
Aandacht voor omgeving transformatorhuisje. Rondom betegeld maar voor de rest nog 
rommelig door oude hekwerk en opknappen terrein rondom. Actie à KD en CB 

g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis. 
• Nieuwbouw 
D.v. Luijk heeft contact gehad met de eigenaar van de Timmerfabriek en deze staat positief 
over een eventuele verkoop / project samen met de Gemeente. Hij heeft al eerder een project 
onder hun aandacht gebracht maar dit leidde tot niets omdat er teveel groen zou overblijven 
en het had ook niet echt een prioriteit binnen de gemeente. Dit ligt nu waarschijnlijk anders 
en de gemeente kan hem benaderen. Het CDA zal de ovenstaande meenemen naar hun 
fractievergadering. Gesprek met wethouder Jelle Beemsterboer op 11 oktober over HHNK 
en over nieuwbouw en woonbehoefte.  
• DOP 
Vlaggenmast en Harpoen nog plaatsen. 
• Einduitslag project leefbaarheid in Oudesluis door Luuk Groot. 
Deze zal gevraagd worden om op de eerst volgende vergadering een presentatie te geven 
over zijn project. Actie à C. Bijl 

h. Diversen. 
• HHNK diverse onderwerpen. 
11 oktober overleg, 16.00 – 17.00 uur op het gemeentehuis Schagen met HHNK, wethouder 
Jelle Beemsterboer en ADB, daarna gesprek hoe nu verder met Oudesluis  
Gesprekspunten: - schuif van de sluis, - doorvaart Grote Sloot en De Akker, bediening brug 
en sluis- het baggeren, - bootjes (wrakken) De Akker, - aanpak Korte 
uigeweg/schoolverkeer. 
• Bediening brug en sluis. Zie agendapunt 7a 
• Beamer 
De Schager Uitdaging heeft voor ons een beamer geregeld via ICT van morgen. Deze 
hebben K. Doets en C. Bijl in ontvangst mogen nemen. 
• AVG 
Privacy verklaring is opgesteld en naar alle bestuursleden gestuurd. Geen op- en 
aanmerkingen. Wordt op de website geplaatst. Actie à C.Bijl en K.Doets 
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• Bossage achter flatje Jippesstraat en Melchiorstraat 
Zie actiepunt 18/05.07 

i. Jaarplanner + HHR boekje. 
Doornemen gelden donateurs. Volgende vergadering. 

j. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).  
PR door F. Onken en Marije. Verder geen bijzonderheden. 

8. Rondvraag:   
Lars Dignum vraagt of hij ook in distributielijst kan v.w.b. het verslag en de notulen. 
K. Geel. Wanneer wordt er gebouwd op het grondje oude boerderij. Vz. in september dit jaar. 
C. Bijl. Een ieder bedankt voor het cadeau welke mijn vrouw en ik hebben gekregen van jullie 
voor ons 40 jarige trouwdag. Het was een geslaagd feestje. 

9. Datum volgende vergadering ALV ADB op woensdag 17 oktober. 
Vergaderdata 2018: 21 november 2018 ten 20:00 uur.   

10. De voorzitter bedankt een ieder voor hun positieve inbreng en wel thuis en sluit de vergadering 
ten 21:30 uur.   

 
Actiepuntenlijst. 

Actie punt Actie Actienemer Datum gereed 
17/03.04 Verlichting brug + stekkerkast (fa. Koks) P. Slik,      C. Bijl 01-12-17 
17/10.01 Eigen AED plaatsen in MFR 'De Bijenkorf" G. Pelusi 29-11-17 
18/01.01 Verwerken antwoord gemeente aandachtpunten 

veldbezoek 30-10-2017 
K. Doets,   C. Bijl 28-03-18 

18/02.01 Grondspot brug nog steeds defect. Melden C. Bijl 28-03-18 
18/05.07 Aanpakken terrein achter flat Jippesstraat D.v.Luijk,  C. Bijl 27-06-18 
18/06.03 Opknappen omgeving transformatorhuisje. K. Doets,   C. Bijl 05-09-18 
18/09.01 Vrijwilligers benaderen voor bediening brug/sluis K. Doets 17-10-18 
18/09.02 Luuk Groot vragen voor presentaie ev. vergadering K. Doets,   C. Bijl 17-10-18 
18/09.03 Controle zwembad woensdag 12 september. F.Onken en K. Boer 17-10-18 
18/09.04 AVG. Privacyverklaring plaatsen op website K. Doets,   C. Bijl 17-10-18 
18/09.05 Gesprek met HHNK en Wethouder Jelle Beemsterboer 

over diverse punten 
K. Doets,   C. Bijl 11-10-18 

 


