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Bestuursvergadering 18 januari 2017 
 
Aanwezig  : Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Ingrid Deutekom, Katouscha Boer, 
   Danny van Luijk, Gabrielle Pelusi, Frans Onken,  
   Marco van Vossen  
Afwezig  : Helga Mul, Kees Geel en Piet Slik. 
 
1. Opening 

Kees Doets opent de vergadering ten 20:00 en heet een ieder van harte welkom. Afbericht van 
P.Slik, H. Mul, K. Geel en P. Vriend. Een klein gezelschap, maar niet minder leuk.  

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 

20161125 in VVKKNH  Extra alg. vergadering ivm fuseren Platform 
Dorpshuizen Nood-Holland 

VVKKNH 

20161128 in Gem. Schagen Veldbezoek Beheer sloot aan de sportlaan. Gemeente Schagen 
20161204 in Diverse  Mail van Sungrab Leen, vraag te koop staande 

woningen. 
ADB 

20161209 in Kerkje  Nieuwsbrief december 2016 Kerkje van Oudesluis 
20161211 in ADB Kerstperikelen Vergoeding voor gekregen boom. ADB 
20161213 in Gem. Schagen Zonnepanelen Toekenning subsidie Zonnepanelen kenmerk 

16.133201 
Gemeente Schagen 

20161223 in/uit ADB Pleintje Nieuwe bankjes + aangeven defecte spot brug Gemeente Schagen 
20170102 in ADB 400 jaar Oudesluis 2x HD aangekocht voor bestanden 

herinneringsboek 
ADB 

20170110 in VVKKNH  Nieuwe vereniging Dorpswerk Noord-Holland VVKKNH 
20170112 in Omegam Zwembad Nieuwsbrief januari Omegam 
20170117 in VVKKNH  Mailadressen vereniging Dorpswerk NH VVKKNH 

5. Actiepuntenlijst. 
16/03.01 en 09.02 vervallen. 
16/10.02 I. Deutekom heeft informatie over picknick tafels. Ieder gaat akkoord met aankoop van 
een 4 meter lange picknick tafel (Daalder), kosten € 1700,-- (potje van € 200,-- en korting gaan 
hier nog van af. Aankoop en plaatsen voor schoonmaak zwembad. 
16/10.04 Gebeld door omgevingsmanager project N258 dhr. Ramon Kuiper. Verkeerstechnisch 
is het niet mogelijk om een ratel aan te brengen bij een oversteek zonder voetgangers oversteek. 
Wij hadden in een eerder stadium op de hoogte gebracht moeten worden. Excuses hiervoor. 

6. Financiële update.  
Opbrengst kerstpotten € 111,75. Subsidie 2017 zwembad €6164,00 is gestort. 
Overzicht ontvangst en uitgaven 400 jaar Oudesluis opgesteld. Heel mooi, net en duidelijk 
overzicht. Er moeten nog 2 posten afgeboekt worden. 1 van de 2 posten is de vergoeding voor 
de EHBO, die bij alle evenementen aanwezig was. Een ieder gaat akkoord met €250,00. 
Volgende vergadering de definitieve balans.  

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

Voor de eindejaarsviering waren er 2 nieuwe bankjes geplaatst en de bossage geheel 
vernieuwd. Dank naar de gemeente.  

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

Picktafel aankopen. 2 nieuwe banken herplaatsen. M. van Vossen heeft nog hout liggen om 
oude bankjes te vervangen voor lange hoek bank.  

d. Zijper Eilant. Geen bijzonderheden. 
e. Politie. Geen bijzonderheden. 
f. Aandachtspunten veldbezoek.  

Riolering en boomstronk aangepakt bij pad flat.  
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g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis. 
De voorzitter geeft aan hoever het staat met diverse punten DOP. V.w.b. het park en 
inrichting terrein voor de Bijenkorf is er op 6 februari een informatieavond voor de 
bewoners.  
De skatebaan zal ook opgenomen worden in dit plan. Door DOP aangegeven dat de kosten 
voor het verplaatsen bij de gemeente liggen. 

h. 400 jaar Oudesluis 2016. 
• Eindejaarsviering. 

De kosten van het bier (de Harpoen) is gesponsord brouwerij “De Lepelaer”. 
• Herinneringsboek kosten. 
C. Bijl vertelt hoever het staat met het herinneringsboek. Op enkele items na (verhalen 
bewoners en enkele foto’s) zijn alle ingrediënten aanwezig om het boekwerk samen te 
stellen. Nog een mooie (lucht) foto van Oudesluis. M. van Vossen zal deze doorsturen. 

i. Diversen. 
• Zonnepanelen . 

Gelden zijn aanwezig. Commissie voor dit project is P.Slik, D.van Luijk en C. Bijl.  
Datum bespreken met J.Koks om dit project door te nemen.  

• Kerstverlichting. 
I. Deutekom gaat informatie verzamelen voor kerstverlichting boom-, brug- en straat. 
Actie à I. Deutekom 

• Websites updaten. 
De websites www.dorpsbelangoudesluis.nl en www.oudesluis.com updaten. Actie à     
K. Doets en C. Bijl 

j. Jaarplanner + HHR boekje. 
• HHR updaten. Actie à C. Bijl. 

k. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).  
8. Rondvraag:   

K. Boer. Kan de groepsapp meer gebruikt worden. (voorbeeld vrijwilligers opruimen kerstboom 
en spandoeken). Afgesproken om de app ook te gebruiken bij urgente zakelijke berichten. (ook 
herinnering afspraken). 
I. Deutekom. Op 25 februari zien wij elkaar weer om 15:30 uur met de fiets op het pleintje. 
Op 24 april de jaarvergadering. Hebben wij een publiekstrekker? 
a. Vorderingen Polderpark (andere punten DOP). b. Inbraakpreventie door de politie. 
c. Jaap Bond of d. ??? 
Gaat iedereen door. Aftredend en herkiesbaar zijn 1ste secretaris. C. Bijl, 1ste penningmeester I. 
Deutekom en 3de bestuurslid K. Geel. 
F. Onken. Nog nieuws van de timmerfabriek? Geen. ADB wil zich niet mengen in de 
bezwaarmaking. Allicht informatie opvragen bij de gemeente over evt. vergunningverstrekking. 
Wil nog opmerken dat bij geen enkele evenement een incident of ongeval heeft plaatsgevonden. 
Dit zegt ook wat over de deelnemers en dus waar een klein dorp groot in is. 
Kan in het voorwoord herinneringsboek opgenomen worden. Actie à C.Bijl  

9. Datum volgende vergadering woensdag 1 maart 2017 ten 20:00 uur.  
Vergaderdata 2017: 1 maart, 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 
15/12.08 Maken welkomskaart + informatie K. Boer 20-01-16 
17/01.01 HHR updaten C. Bijl 01-03-17 

17/01.02 
Geen incident of ongeval tijdens evenementen opnemen in 
voorwoord herinneringsboek. C. Bijl 01-0317 

 


