Bestuursvergadering 3 februari 2016
Aanwezig
Afwezig

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

1. Opening
Piet Slik opent de vergadering ten 20:05 de en heet een ieder van harte welkom. Afbericht van
Kees en Marjan Doets en daar zij herstellende zijn van een auto ongeval (het gaat goed). Ook
afbericht van Gabriella. Speciaal welkom Frans Onken, Perry Vriend (Seniorenpartij), Henno
Dasselaar en Amanda en Jan Blom.
2. Tijd voor Dorpsgenoten.
Henno Dasselaar geeft aan dat hij een brief heeft geschreven naar HHNK dat de bediening
sluis/brug moet blijven. Ook ADB, vereniging van eigenaren Zijper Eilant en nog een aantal
personen hebben een brief geschreven. ADB heeft ook aangegeven dat er vrijwilligers zijn die
de bediening op zich willen nemen. Annie en Bram van Zweden vragen of zij nog beschikbaar
zijn voor bediening sluis. Actie C. Bijl
Mevr. W. Rootlieb zal een informatieavond organiseren.
P. Slik meent dat het waterpeil niet verschilt, dus waarom kan de sluisschuif niet open blijven
als men op de juiste wijze het water maalt. Ook al moet gezegd worden dat het waterpeil wel
erg hoog staat. Perry Vriend attendeert ons erop dat de gemeentes een subsidie hebben gekregen
om het toerisme via het vaarwater aan te trekken. Dus doorvaart moet mogelijk blijven.
Amanda en Jan Blom geven informatie over het organiseren van de landelijke dressuur- en
springwedstrijden die gehouden zullen worden op resp. 25 en 26 juni van dit jaar en op het land
van Nico de Haan en Gre Eriks. Vergunningen zijn ingediend bij mevr. Ciska Boersma van de
gemeente Schagen. PR door Claudia Bazuin. Frans Onken zal contact met haar opnemen.
3. Notulen vorige vergadering.
Met algemene stemmen gaat men akkoord met het verwijderen van de kerstboom. Kees Geel
geeft aan wanneer hij met verreiker beschikbaar is. Actie Allen
De notulen van 2 december jl. worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan
Cor.
4. In- en uitgaande post
Nummer In/uit Item
20151206

in

Fracties

20151208
20151208
20151209

in
in
in

VVKKNH
ADB
Gem. Schagen

20151209

in

Gem. Schagen

20151211

in

Provincie NH
Provincie NH

20151215

in

Fracties

20151220
20151220

in
uit

Defibrillator
ADB

20151223
20151223
20151224

in
in
uit

VVKKNH
HHNK
ADB

20160105

in

Gem. Schagen

20160105
20160110
20160112

in
in
in

Gem. Schagen
Infra Oudesluis
Infra Oudesluis

Onderdeel

Omschrijving

400 jaar Oudesluis Mail Marjan van Kampen aan Perry Vriend over
subsidie 400 jaar Oudesluis
Dorpsinitiatief Geld voor duurzame dorpen
Financieel Lijst met vrijwilligers voor WA
400 jaar Oudesluis Ontvangstbevestiging aanvraag
evenementenvergunningen
400 jaar Oudesluis Ontvangstbevestiging aanvraag klein kansspel

Adressant
Seniorenpartij
Schagen
VVKKNH
ADB
Gemeente Schagen
Gemeente Schagen

Zwembad Overheveling Whvbz-taken naar Regionale
Provincie NH
Uitvoeringsdienst N-H-Noord
Zwembad Voorgenomen wijziging Besluit hygiene en
Provincie NH
veilgheid badinrichtingen
400 jaar Oudesluis Initiatiefvoorstel subsidie aanvraag voor 400 jaar
Seniorenpartij
Oudesluis door SP
Schagen
Nieuwsbrief AED december 2015
AED-werkgroep
400 jaar Oudesluis Uitnodiging aan Burgemeester Marjan v. Kampen ADB
voor opening 400 jaar Oudesluis
Nieuwsbrief december
VVKKNH
Sluis Bediening Grote Sluys te Oudesluis
HHNK
Zwembad Vraag aan Perry Vriend over project zonnepanelen. ADB
Wanneer initiatief nemen.
Kinderen doen mee in de Noordkop, Geld
Gem. Schagen
beschikbaar voor kinderen (sport)
400 jaar Oudesluis Burgemeester gaat in op de uitnodiging.
Gem. Schagen
Sluis Reactie op bediening sluis aan ADB
Bewoner
Sluis Reactie op bediening sluis aan HHNK Mevr. W.
Bewoner
Rootlieb
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20160117 uit/in ADB
20160118
20160119
20160127

in
in
uit

Kerkje
Infra Oudesluis
Infra Oudesluis

20160127

in

Gem. Schagen

20160129
20160201

in
in

Defibrillator
Zwembad

Kerstperikelen Tegemoetkoming kosten kerstboom door Johan
Smit
Nieuwsbrief Cultuurkerkje Oudesluis
Sluis Reactie op bediening sluis aan ADB
Sluis Recactie op voornemen einde bediening sluis en
brug
400 jaar Oudesluis Goedkeuring vergunningen voor activiteiten 400
jaar Oudesluis
Nieuwsbrief AED februari 2016
Cursus zwemwaterbehandeling

ADB
Kerkje van Oudesluis
Zijper Eilant
ADB
Gem. Schagen
AED-werkgroep
Omegam

Project zonnepanelen opnemen met Jelle Beemsterboer op overleg DOP. Actie C. Bijl
Persbericht “Kinderen doen mee in de Noordkop” in RdeS en VVO aanmelden via secretariaat
VVO. Actie C. Bijl
Infoavond AED in RdeS. Actie C. Bijl
5. Actiepuntenlijst.
15/04.03, 15/06.05, 15/09.10, 15/12.01,02,03,04,06,07,09 en 10 zijn afgedaan.
15/10.06 Ratel aanbrengen verkeerslichten Zijperbrug. Projectnummer opvragen. Actie C. Bijl
Er is nog steeds geen brief ontvangen van de gemeente over de vrijwilligersverzekering.
6. Financiële update.
De € 1000,00 van de gemeente Schagen zijn nog niet ontvangen door de penningmeester. Perry
Vriend zal om opheldering vragen.
De € 100,00 voor schoonmaken brug zijn ontvangen. Contributie VvKkNH herzien in 2017.
Subsidie zwembad voor 1 april indienen en voor de dorpsraad voor 1 oktober.
Annemiek Hoogland geeft aan dat er nog wat geld over is van het NUT welke gebruikt kan
worden voor 400 jaar Oudesluis.
De donaties worden doorgenomen. Gehandhaafd blijft de JSP en de torenwachter wordt volgend
jaar bekeken (afhankelijk gevraagde huur 1 mei). Omringexpress vervalt.
7. Vaste agendapunten:
a. Sluis/brug/pleintje.
De nieuwe spot is geplaatst. Er moet nog een tijdschakelaar geplaatst worden. C. Bijl zal dit
via F. Schurer regelen. Actie C. Bijl
De jaarlijkse verbruikskosten van € 26,25 voor de Oude Herberg gaan dan in.
De werkzaamheden voor aanbrengen stekkerkast voor sfeerverlichting zal i.o.m. Jos Koks
ingepland worden.
Bediening sluis.
Zie punt 2.
b. Nieuwbouw.
Tekeningen voor appartementen school zijn gereed. Er komt nog een inloopavond en de
projectleider wil in het laatste kwartaal 2016 starten.
c. Tuinen.
Het wateroverlast is opgelost. Verder geen bijzonderheden.
d. Zwembad/zwemvierdaagse.
Met algemene stemmen wordt aangenomen dat dit jaar geen verhoging komt voor
contributie en zwemkaarten.
Brieven ontvangen van Provincie NH. De eerste over het overhevelen van taken naar de
regionale uitvoeringsdienst NHN. De tweede over de voorgenomen wijziging besluit
(nieuwe regelgeving) hygiëne en veiligheid zwembaden.
e. Zijper Eilant.
Op ev. jaarvergadering Zijper Eilant het aandenkenboek onder de aandacht brengen.
f. Politie. Willem van Veen geeft aan dat er ongenode personen in de timmerfabriek zijn
geweest. Daar is ons niets van bekend, houden het in de gaten.
g. Windmolenpark E. Kwestie Ina Vonk is in het programma “Kanniewaarzijn”geweest.
h. Waterberging.
Veel klachten over de paden die dichtgroeien door overwoekering gras en onkruid.
Komt in DOP (Dorpsontwikkelingsplan).
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i. Aandachtspunten veldbezoek.
Er is een borstelwagen door het dorp gegaan maar heeft de steeg weer niet meegenomen.
Actie C. Bijl.
j. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis.
De commissie DOP komt 22 februari weer bijeen en is bezig om de volgende 9 items in een
SWOT model te zetten en daarna uit te werken.
1. Bos ontwikkelen met trimbaan en speeltoestellen, waterberging toegankelijker maken.
2. Speelplaats tegenover De Bijenkorf.
3. Herinrichting huidige trapveldje -Jeu de boules baan.
4. De Akker (timmerfabriek) en item nieuwbouw n.a.v. uitslag enquête.
5. Verkaveling landje achter Jippesstraat /Melchiorstraat snippergroen.
6. Één sportvereniging Oudesluis.
7. Ontmoetingscentrum ouderen/jeugd.
8. Herinrichten sportcomplex.
9. 10 leefbaarheidregels. Belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners
prettig met elkaar omgaan. Hoe we dat doen?
k. 400 jaar Oudesluis 2016.
• Draaiboek
15 april Sponsorloop van 19:00 – 20:00 uur, 16 april Vlaggetjes en baskets in straten
ophangen, 23 april Oudesluizer vrijmarkt van 17:00 – 21:00 uur, 27 april Fietstocht,
1 mei Creatieve open dag / route
• Vergunningen.
De vergunningen zijn goedgekeurd. Bestuderen en bijzonderheden aangeven op ev.
vergadering. Actie Allen
De tent zal opgesierd worden door comm. Dorpsversiering.
Voor deelname BBQ zal weer een deelnameformulier aangereikt worden, tezamen met de
contributie en zwemkaarten. Zal gebeuren eind mei 2016.
• Horeca commissie
• Sponsoring
Er komt weinig reactie op de sponsorbrieven. Er is wat sponsoring binnen gekomen, maar
dekt voor merendeel de begroting niet.
Misschien de postcode loterij of VvKkNH, Rotaryclubs, de club van € 25,00.
Suggesties/ideeën bedenken voor ev. vergadering.
l. Diversen.
• De Bijenkorf
Is reeds besproken.
• Vrijwilligersverzekering.
Is reeds besproken.
• Overlast waterplanten en riet Sportlaan/De Akker/Grote Sloot
Mail naar de Gemeente Schagen over de grote aangroei gele waterlelies en riet. Dit geeft
overlast aan visser en vrije doorgang vaarwater. Actie C. Bijl
• Skate baan.
Geen bijzonderheden te melden.
• Ansichtkaarten nieuwe serie.
Katouscha zal met Brenda opnemen omtrent de voortgang nieuwe serie ansichtkaarten.
Actie KB.
m. Jaarplanner + HHR boekje.
• Publiekstrekker voor ALV.
De ALV dit jaar is i.p.v. op een maandag nu op een vrijdag i.v.m. 400 jaar Oudesluis iets
extra’s. Kees Langedijk is gevraagd om op te treden met koor voor meezingliedjes. Zij
hebben een breed repertoire. Kosten € 150,--
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Daarvoor een informatief gedeelte en hier wordt gedacht aan wat de visie is van de
gemeente Schagen over kleine kernen en de leefbaarheid hiervan. Uitnodigen de
burgemeester Marjan van Kampen en Jelle Beemsterboer (ook kan hij iets vertellen over
DOP). I.v.m. de aankomende ALV worden de aftredende gevraagd of zij herkiesbaar zijn.
Katouscha zal Brenda benaderen. Marco van Vossen wordt 3de bestuurslid. Voor Mark
Weppner wil Frans Onken plaatsnemen als 2de bestuurslid. Daarbuiten zullen nog diverse
personen benaderd worden om als bijzitter aan te sluiten.
Statuten nazien op aantal bestuursleden. Actie C. Bijl
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
• Website Oudesluis.com en DorpsbelangOudesluis overschrijven.
Gegevens doorgeven aan Frans Schurer voor overschrijven websites. Actie C. Bijl
8. Rondvraag:
F. Onken. Graag adressen van huizen die een geschiedenis hebben. Vraag of Kees Geel de
adressen door wil geven. Actie K. Geel.
I. Deutekom. Is het iets om een groepsapp te maken als er iets bijzonders te melden is. Iedereen
hun 06 doorgeven aan C. Bijl.
9. Datum volgende vergadering woensdag 24 februari 2016 ten 20:00 uur.
Vergaderdata: 30 maart, 8 april (ALV), 11 mei, 15 juni 2016
10. De (V) voorzitter bedankt en wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering ten 23:02 uur.

Actiepuntenlijst.
Actie punt Actie
15/09.09
Start maken voor opzetten nieuwe serie ansichtkaarten van
Oudesluis.
15/12.03
Toezegging zonnencellen voor zwembad. Start project opvragen.
15/12.05
Uitwerking enquête leefbaarheid Oudesluis bekend maken en
uitleg DOP.
15/12.08
Maken welkomskaart + informatie
16/02.01
Annie en Bram van Zweden vragen voor bediening sluis
16/02.02
Verwijderen kerstboom
16/02.03
Vraag start project zonnepanelen zwembad aan Jelle
Beemsterboer tijdens overleg DOP
16/02.04
Kinderen doen mee in RdeS en aanmelden via Willian Mantel
16/02.05
Zaak/projectnummer ratel aanbrengen verkeerslichten Zijperbrug
16/02.06
Verzorgen tijdschakelaar voor spot brug
16/02.07
Vraag borstelwagen weer niet door steeg
16/02.08
Aangroei waterlelies en riet Sportlaan/De Akker en Grote Sloot
doorgeven aan gemeente
16/02.09
Statuten nazien en in word zetten.
16/02.10
Uitnodiging burgemeester Marjan van Kampen en Jelle
Beemsterboer ALV (visie Kleine Kernen)
16/02.11
WebHosting Oudesluis.com en Dorpsbelang.com omzetten via F.
Schurer
16/02.12
Adressen huizen met geschiedenis doorgeven aan F. Onken
16/02.13
Groepsapp bestuursleden aanmaken

Actienemer
B. Tijmes
K. Boer
C. Bijl
K. Doets
C. Bijl
K. Boer
C. Bijl
Allen
C. Bijl

Datum
gereed
28-10-15
20-01-16
20-01-16
20-01-16
24-02-16
n.t.b.
24-02-16

C. Bijl
C. Bijl
C. Bijl
C. Bijl
C. Bijl

24-0216
24-02-16
24-02-16
24-02-16
24-02-16

C. Bijl
K. Doets
C. Bijl
C. Bijl

24-02-16
24-02-16

K. Geel
C. Bijl

24-02-16
24-02-16

24-02-16
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