Bestuursvergadering 17 januari 2018
Aanwezig
Afwezig

: Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Ingrid Deutekom, Katouscha Boer,
Piet Slik, Kees Geel, Marco van Vossen, Gabrielle Pelusi en
Helga Mul.
: Danny van Luijk en Frans Onken.

1. Opening.
Kees Doets opent, nadat een ieder voorzien is van gebak, de vergadering ten 20:05 en heet de
bestuursleden van harte welkom in huize Doets. Ook welkom Perry Vriend.
Afbericht van: D. v. Luijk en F. Onken.
2. Tijd voor Dorpsgenoten.
Geen
3. Notulen vorige vergadering.
Eén nieuwe AED is geplaatst (zie punt h).
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan Cor.
4. In- en uitgaande post
Nummer In/uit Item
20171205 uit/in ADB
20171212
in
Gem. Schagen
20171218
in
VVKKNH
20171220
in
Gem. Schagen
20171231
in
Bewoner
20180102
in
Bewoner
20180105
in
Infra Oudesluis
20180110
in
Leefbaarheid
20180111
in
Fracties
20180112
in
Infra Oudesluis

Onderdeel

Omschrijving

Veldbezoek Vraag gefaseerd rietmaaien aan gemeente
Subsidie Vaststelling subsidie 2016 zwembad 2018
AVG Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Veldbezoek Update veldbezoek van 30-10-2017
Leefbaarheid Verhuisbericht Arthouse Concepts
Gaswinning Nieuwsbrief december ‘17 Groninger-Bodem-Beweging
Kerkje Januari 2018: Programma 2018 en nog meer.
Groenbeheer Vervangen sierperen in de Jippesstraat 15 januari 2018
Seniorenpartij Uitnodiging openbare fractievergadering 2401
Zwembad Nieuwsbrief Omegam-Water Januari 2016

Adressant
ADB
Gem. Schagen
VVKKNH
Gem. Schagen
Bewoner
Bewoner
Kerkje
Gem. Schagen
Seniorenpartij
Omegam

20171205 Reactie op gedeeltelijk riet ontdaan egalement Sportlaan zoals is afgesproken tijdens
het veldbezoek is het antwoord van de gemeente.
5. Actiepuntenlijst.
17/03.01 Mail naar de gemeente (Marit Ruigrok) omtrent mail HHNK bootjes De Akker.
17/11.03 Schade aan wapen brug aanpakken tijdens schoonmaak.
6. Financiële update.
Niet veel te melden. Brief vaststelling subsidie 2016 zwembad 2018 is ontvangen + brief
vergoeding activiteiten bestuur ADB 2018 is binnen. Ontvangst contributie viskaarten Zijper
Eilant voor de visclub is verminderd van € 706,00 naar € 650,00.
Zwembad contributiekaarten moeten aangemaakt worden. Voorstel om een soort visitekaart
formaat te maken. Actie à Helga Mul en Ingrid Deutekom
7. Vaste agendapunten:
a. Sluis/brug/pleintje.
Jess heeft gefilmd in Oudesluis en de Vz Kees Doets geïnterviewd. Bij de sluis aangegeven
dat de lelijke schuif niet hoort bij de oudste zeesluis van Europa en dus verwijderd kan
worden. Staat al jaren open en heeft dus geen functie meer.
b. Tuinen. Kees Geel vraag het nummer van de bank aan de penningmeester daar er vragen
zijn van huurders om de huur tuinen per bank/giro over te maken.
c. Zwembad/zwemvierdaagse.
Brief van Omegam ontvangen dat de prijs van keuringen in 2018 verhoogd worden.
Vrijwilligers vragen voor maaiwerk rondom zwembad. Actie à P. Slik
d. Zijper Eilant.
Er zijn werkzaamheden aan de riolering en de weg is hierdoor slecht begaanbaar.
e. Politie. Het team van wijkagenten wordt uitgebreid met nog een vrouwelijke agent.
f. Aandachtspunten veldbezoek.
Overzicht gemeente van de aandachtspunten tijdens het veldbezoek 30 oktober 2017
verwerken. à Actie K. Doets en C. Bijl.
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g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis.
22 januari eerste overleg 2018. Punten Polderpark, MFR, accomm. VVO en nieuwbouw.
h. Diversen.
• Gaswinning Slootdorp.
Hedenmiddag overleg gehad met de burgemeester, Vermilion en ADB over
informatievertrekking over gaswinning, nulmeting en schadeproces naar de inwoners van
Oudesluis. Afgesproken is dat er een avond wordt georganiseerd voor de inwoners omtrent
uiteenzetting van voorgenoemde punten. Programma en brief volgt.
• AED.
Eén nieuwe AED is geplaatst tegen de kantine. Nu kan het hekwerk niet meer op slot (was
op slot tegen bescherming van inbraak en vandalisme). De optie dat 1 bij het sportveld en 1
plaatsen bij het café wordt aangenomen. Hiermee komt de AED welke eigendom is van
ADB terug met vermelding dat het onderhoud voor eigen rekening is. Deze AED komt weer
bij de Bijenkorf te hangen. à Actie G. Pelusi.
i. Jaarplanner + HHR boekje.
Publiekstrekker voor ak. ALV ADB. Jan van Drie heeft de dorpsfilm 400 jaar Oudesluis
gereed (zijn 2 DVD’s geworden). Deze is te koop op de ALV ADB. Gevraagd om een
compilatie van 400 jaar Oudesluis te laten zien van ± 1 uur.
Een gesprek aanvragen voor overleg met B&W over hoe nu verder met Oudesluis, denkend
aan nieuwbouw. (Wat is de visie van de gemeente?). Dit zal eerst in DOP worden
besproken. Alle fracties zijn voor gefaseerde nieuwbouw. P. Vriend komt met voorbeeld van
AppaterrA woningen. http://www.apparterra.nl/community/
j. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).
Geen bijzonderheden.
8. Rondvraag:
M. Doets. Heeft voor volgende jaarvergadering een mogelijke publiekstrekker. Voorlichting
door een autorijschool over nieuwe ontwikkelingen omtrent verkeersregels. De afgelopen jaren
zijn er heel wat nieuwe verkeersregels bijgekomen in Nederland.
K. Geel. Kan er een voorrangsbord worden geplaatst bij de “Dam” Sportlaan. Buitenstaanders
letten bij deze kruising niet goed op en hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. à Actie C. Bijl
P. Slik. Compliment aan de dames voor de goede keuze aankoop kerstverlichting. Ook de
kerstmarkt weer geslaagd. Volgend jaar weer!
I. Deutekom. D. van Luijk heeft aangegeven te willen stoppen als bijzitter bij ADB. Moeten
uitkijken naar een andere. Denk hieraan bv. G. de Haan.
I. Deutekom. Wat te doen met de gelden van de hobbyclub. Gedacht wordt aan attributen voor
de nieuw in te richten MFR.
9. Datum volgende vergadering woensdag 21 februari 2018 ten 20:00 uur.
Vergaderdata 2018: 28 maart, 16 april (ALV), 16 mei en 27 juni.
10. De voorzitter bedankt en wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering ten 21:32 uur.

Actiepuntenlijst.
Actie punt
17/10.01
17/11.02
17/11.04
17/11.06
18/01.01
18/01.02

Actie
Eigen AED plaatsen in MFR 'De Bijenkorf"
Nieuwe zwemkaarten model visitekaartje
Vrijwilliger maaien grasveld rondom zwembad
Korte Ruigeweg groot onderhoud in 2017 door
HHNK. Brief naar HHNK
Verwerken antwoord gemeente aandachtpunten
veldbezoek 30-10-2017
Voorrangsbord plaatsen bij de “Dam” Sportlaan

Actienemer
G. Pelusi
I. Deutekom en H. Mul
P. Slik
K. Doets,
C. Bijl
K. Doets en C. Bijl
C. Bijl

Datum gereed
29-11-17
30-04-18
28-03-18
17-01-18
21-02-18
21-02-18
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