Bestuursvergadering 2 december 2015
Aanwezig
Afwezig

: Cor Bijl, Kees Geel, Katouscha Boer, Kees en Marjan Doets,
Gabrielle Pelusi, Ingrid Deutekom en Marco van Vossen.
: Brenda Tijmes, Mark Weppner en Piet Slik.

1. Opening
Kees Doets is hersteld en vindt het weer fijn om in ons midden te zijn. Hij opent ten 20:05 de
vergadering en heet een ieder van harte welkom. Speciaal welkom Frans Onken. Deze is
gevraagd om vanaf heden de vergaderingen bij te wonen. Hij heeft een belangrijke rol in de PR
voor 400 jaar Oudesluis. Ook welkom Perry Vriend (Seniorenpartij).
2. Tijd voor Dorpsgenoten.
Gevraagd of Björn Dekker een uiteenzetting wil geven hoever het wijkteam is ingeburgerd bij
de bewoners. Hij geeft aan dat men bezig is de inwoners die een voorziening of een PGB
hebben een herindicatie te geven d.m.v. de zgn. ‘keukentafelgesprekken’. De flyer “Het
keukentafelgesprek” is uitgegeven door de gemeente Schagen en Hollands Kroon. Het
organiseren van zorgtaken blijft vallen onder het wijkteam.
3. Notulen vorige vergadering.
Boom opzetten en verlichting aanbrengen en brug schoonmaken zaterdag 12 december ten
08:30 uur. Draaiboek Kerstmis zal worden opgesteld. Actie P. Slik
De notulen van 28 oktober jl. worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan
Cor.
4. In- en uitgaande post
Nummer In/uit Item
20151102 uit ADB
20151109 uit ADB
20151110

in

400jaar

20151117

in

20151120
20151130

in
in

Gem.
Schagen
Fracties
VVKKNH

Onderdeel

Omschrijving
Brug Aan Maaik Kruijer aangeven
schoonmaak brug op 12 dec. as.
Brug Toestemming Oude Herberg voor spot +
kostenplaatje verbruik.
400 jaar Brouwerij "de Lepelaer" wil speciaal
Oudesluis biertje brouwen voor 400 jaar en
creatieve dag
Accommodatie Uitnodiging bijwonen gesprek met de
beleid media en Ben Blonk
CDA en PvdA Persbericht breuk binnen de VVD
Roerige tijden voor Dorpen

Adressant
ADB
ADB
De Lepelaer

Gemeente
Schagen
CDA + PvdA
VVKKNH

5. Actiepuntenlijst.
14/09.03, 05 en 15/10.02, 03, 04 en 07 Afgedaan.
15/10.05 Dhr. G. de Haan is gevraagd voor bestuurslid. Geeft aan beschikbaar te zijn vanaf
volgend jaar april.
Er is nog steeds geen brief ontvangen van de gemeente over de vrijwilligersverzekering.
6. Financiële update.
In juni heeft de penningmeester subsidie aangevraagd voor de activiteiten 400 jaar Oudesluis.
Er is een brief gestuurd naar de gemeente maar daar is nooit op geantwoord. Op 26 augustus
contact opgenomen met de gemeente en zullen in week 40 wat horen. Niets gehoord en daarom
donderdag 26 nov. gebeld met T. Koks, die meedeelde dat er geen subsidie kon worden
gegeven, maar als wij de Burgemeester zouden uitnodigen voor een officiële handeling is een
klein envelopje wel mogelijk. Wij zijn teleurgesteld. Perry Vriend neemt dit punt mee.
Verzekering aanschrijven voor verzekering alle vrijwilligers die tijdens 2016 werkzaamheden
verrichten namens ADB. Actie I. Deutekom.
De subsidie voor het zwembad zal in 4 jaar verminderd worden met € 1760,-- (€ 440,-- p/j).
Hierdoor mogelijk een verhoging van de contributie en zwemkaarten. Agendapunt volgende
vergadering.
Toezegging aanbrengen zonnecellen zwembad (aanbrengen op ijsclubkantine). Opvragen
wanneer project start. Actie C. Bijl
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7. Vaste agendapunten:
a. Sluis/brug/pleintje.
12 december brug schoonmaken vanaf 08:30 uur. Actie Allen.
Met Guus Kok en Jos Koks de nieuwe spot uitgetest op de brug. Zal worden bevestigd aan
achterzijde bovengevel en elektrische aangesloten op verdeeldoos van de Oude Herberg.
De jaarlijkse verbruikskosten van € 26,25 zullen verrekend worden met de Oude Herberg.
Werkzaamheden worden uitgevoerd door Jos Koks en met medewerking (indien nodig) van
ADB. Ook zullen de werkzaamheden voor aanbrengen stekkerkast voor sfeerverlichting
ingepland worden door Guus Kok.
b. Nieuwbouw.
Nieuwbouw à Door ADB is aan de gemeente gevraagd of het mogelijk is de peuterspeelzaal niet mee te nemen in het project maar te betrekken bij de multifunctionele ruimte. Nog
geen antwoord ontvangen. De school is voorzien van anti kraak, wat niet vooraf is gemeld.
Bewoners waren hierdoor in de veronderstelling dat er toch vluchtelingen in de school
ondergebracht zouden worden.
c. Tuinen.
Het wateroverlast is opgelost. Verstopping duiker. Pro Rail is nog aan het onderzoeken of de
duiker onder het spoor evt. lek is.
d. Zwembad/zwemvierdaagse.
P. Slik heeft Jolanda Buter benaderd en deze geeft aan heel tevreden te zijn met de gang van
zaken en heeft verder geen klachten.
e. Zijper Eilant.
Via A. Geel zullen de bewoners de evenementenkalender, pen en folder aandenkenboek
aangereikt krijgen. Een vertaalde folder naar het secretariaat Zijper Eilant. Actie P. Slik
f. Politie. Willem van Veen gesproken en deze geeft aan nog steeds tevreden te zijn over
Oudesluis. Bezoekt ADB eens per jaar.
g. Windmolenpark E. Geen bijzonderheden.
h. Waterberging.
Veel klachten over de paden die dichtgroeien door overwoekering gras en onkruid.
Komt in DOP (Dorpsontwikkelingsplan).
i. Aandachtspunten veldbezoek.
Overzicht punten van de laatste veldbezoek vrijdag 26 oktober opgevraagd bij Henk Feijen.
Nog geen reactie ontvangen. Ook nog geen terugkoppeling en melding ontvangen van de te
verrichten werkzaamheden.
j. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis.
De commissie DOP is 2 x bijeen geweest en heeft de enquête leefbaarheid in Oudesluis
geheel uitgewerkt en deze zal t.z.t. worden bekend gemaakt. Actie C. Bijl en K. Doets
Ev. overleg is 7 december as., dan worden de aandachtspunten besproken die de revue
passeren in het overleg met Jelle Beemsterboer op vrijdag 11 december as.
Opstellen gedragregels voor bewoners. Agendapunt volgende vergadering.
k. 400 jaar Oudesluis 2016.
• Draaiboek
Gelukkig 2 jaar geleden begonnen en nu staat alles op papier. Over tot uitvoering.
De evenementenkalender is gedrukt en de pennen zijn binnen. Volgende week woensdag
rondbrengen (ook aangehecht de folder aandenkenboek 400 jaar Oudesluis).
• Aandenken pen.
Een ieder gaat akkoord met het idee om met de uitgave activiteitenkalender de inwoners
een pen te schenken met hierop 400 jaar Oudesluis.
• Spandoeken.
De spandoeken worden in samen werking met Muller Belettering geplaatst op 8 januari
2016 rond de klok van 09:00 uur. Actie C. Bijl, F. Onken, P. de Moel en M.v.Vossen.
• Vergunningen.
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De formulieren zijn ingevuld en de benodigde documenten zijn aanwezig. Afspraak met
Mevr. C. Boersma voor maandag 7 december. Actie K. Doets en C. Bijl
• Horeca commissie
Nieuwjaarsreceptie en eindejaarsviering worden gesponsord door “De Oude Herberg”.
Nog doornemen alcoholbeleid tijdens het feestweekend.
P. Slik en C. Bijl zijn bij de brouwerij “De Lepelaer” op bezoek geweest. Deze wil een
biertje brouwen voor 1 mei. Het etiket ziet er al heel mooi uit, met 400 jaar Oudesluis, het
wapen en genaamd “Het walvisnatje”.
l. Diversen.
• De Bijenkorf
Is reeds besproken.
• Vrijwilligersverzekering.
Is reeds besproken.
• Skate baan.
Geen bijzonderheden te melden.
• Herinrichten oude trapveldje.
Zal worden meegenomen in het Dorpsontwikkelingsplan.
m. Jaarplanner + HHR boekje.
Geen bijzonderheden.
n. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).
• Welkomskaart voor nieuwe bewoners.
Er zal een kaart gemaakt worden met foto’s van bekende locaties uit Oudesluis. Achterop
de kaart komt informatie te staan over diverse items, w.o. websitelinks. Te samen met
RdeS zal dit aan nieuwe bewoners aangereikt worden. Actie K. Boer
• Kerstattententies
Wie krijgt een attentie of een kerstkaart. Actie I. Deutekom.
8. Rondvraag:
K. Boer. Een aandachtpunt voor DOP is 1 sportvereniging. Er zijn gesprekken geweest met de
besturen van de deelnemende sportclubs en er is draagvlak om de “J” van de stichting Jeugd
Sport Promotie te laten. De initiator is de JSP.
M. Doets. Een item voor de ALV ADB voor volgend jaar. Wordt agendapunt.
I. Deutekom. Welverdiend voor alle bestuursleden heb ik iets lekkers en met een mooi gedicht:
- Het was weer zoals ieder jaar, vele vrijwilligers stonden voor ons klaar.
- Met het 400 jaar Oudesluis in het verschiet, red je het zonder de helpende hand niet.
- Dank dat je weer met samenwerk, dat maakt ons dorp Oudesluis zo sterk.
I. Deutekom. Worden de Kerstpotten weer verzorgd door M. Doets en de kerstwens in RdeS
K. Geel. Er zijn heel wat verlichtingen van lantaarnpalen defect. M. Doets krijgt de nummers
door en zal dit via bel-herstel melden. Actie K. Geel en M. Doets.
F. Onken. Heeft een vraag over snippergroen, maar dit onderwerp wordt in DOP besproken.
9. Datum volgende vergadering woensdag 20 januari 2016 ten 20:00 uur (bij Katouscha Boer).
Vergaderdata: 24 februari, 30 maart, 15 april (ALV), 11 mei, 15 juni 2016
10. De (V) voorzitter bedankt en wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering ten 22:02 uur.
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Actiepuntenlijst.
Actie punt Actie
14/01.03
Aanpassen KvK na ALV 2016
14/06.03
Functiebeschrijving badmeester opstellen, i.v.m. evt. Opvolger
huidige badmeester.
15/04.02
Zwerfafvalproject. Hoe nu volgend jaar. Opvragen bij
(Groenling) Margreet Frowijn
15/04.03
Brug schoonmaken i.o.m. gemeente Maaik Kruijer.
15/06.05

Bediening sluis/brug vrijwilligers aangeven aan HHNH

15/09.09

15/12.06
15/12.07

Start maken voor opzetten nieuwe serie ansichtkaarten van
Oudesluis.
Verzekering aanschrijven voor verzekering alle vrijwilligers die
tijdens 2016 werkzaamheden verrichten namens ADB.
Ratel aanbrengen verkeerslichten Zijperbrug aangeven bij de
gemeente.
Draaiboek Kerst opstellen
Opzetten kerstboom en verlichting brug
Toezegging zonnecellen voor zwembad. Start project opvragen.
Folder aandenkenboek voor Zijper Eilant vertalen.
Uitwerking enquête leefbaarheid Oudesluis bekend maken en
uitleg DOP.
Spandoeken plaatsen op 8 jan. Ten 09:00 uur
Documenten voor vergunning doornemen met mevr. C. Boersma.

15/12.08
15/12.09
15/12.10

Maken welkomskaart + informatie
Verzorgen attenties + kerstkaarten
Bel-herstel voor defecte lantaarnpalen

15/09.10
15/10.06
15/12.01
15/12.02
15/12.03
15/12.04
15/12.05

Actienemer
C. Bijl
P. Slik
K. Doets
C. Bijl
K. Doets
C. Bijl
K. Doets
C. Bijl
C. Bijl

Datum
gereed
15-04-16
03-09-14
20-05-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15

I. Deutekom 02-12-15
C. Bijl

02-12-15

P. Slik
Allen
C. Bijl
P. Slik
K. Doets
C. Bijl
Allen
K. Doets
C. Bijl
K. Boer
I. Deutekom
K. Geel
M. Doets

12-12-15
12-12-15
20-01-16
19-12-15
20-01-16
08-01-16
07-12-15
20-01-16
19-12-15
12-12-15
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