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Bestuursvergadering 21 november 2018 
 
Aanwezig  : Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Katouscha Boer, Frans Onken,  
   Helga Mul, Marco van Vossen, Ingrid Deutekom, Kees Geel,  
   Piet Slik en Lars Dignum (Jess).    
Afwezig (mk) : Gabrielle Pelusi Danny van Luijk, Co Wiskerke (CDA) en Perry Vriend    
   (Seniorenpartij).  
 
1. Opening. 

Kees Doets opent de vergadering ten 20:03 en heet de bestuursleden van harte welkom in de 
Oude Herberg. Speciale welkom voor Lars Dignum (Jess) en gastsprekers Paul Jan de Graaf 
(plan oude school Sportlaan), Kees Muntjewerf en John Lion (Joop Korver Biljarttoernooi) 

2. Tijd voor Dorpsgenoten/Insprekers. 
K. Muntjewerf en J. Lion vragen of er een andere locatie aanwezig is als het Joop Korver 
Biljarttoernooi niet in de Oude Herberg kan plaatsvinden. Kan niet in de MFR Bijenkorf, ook 
niet in de gymnastiekzaal (daar start in week 48 fa. Ott). De kantine is geen optie, want deze is 
te klein voor 3 biljarts. De Vz. geeft aan dat voor 1 keer de Jonge Prins een optie is. Maak een 
afspraak met Rineke wat de mogelijkheden zijn. 
Paul Jan de Graaf stelt zich voor en is de huidige eigenaar van de oude school Sportlaan. 
Hij is hier aanwezig 2 ledig, 1 wat doet ADB allemaal en ten 2de omtrent zijn plan. 
De oude school is een heel mooi gebouw met veel ruimte. Het plan is om een 7 tal eenheden om 
te bouwen naar woningen (6 in de verhuur en 1 eigen woning). Verhuur voor 1 a 2 personen. 
Het overleg met de gemeente om dit te realiseren was heel goed. Het plan werd enthousiast 
ontvangen. De vergunningen zijn nog niet rond en zullen medio februari 2019 ter inzage komen. 
De gemeente gaf aan dat er ook een achter ingang is, dus gaan deze ook gebruiken voor de 
bewoners. Ik hou jullie op de hoogte van de voortgang. De Vz bedankt P.J. de Graaf. 
L. Oosting schuift aan bij de vergadering. Zij gaat de functie van I. Deutekom overnemen. 

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 

20181026 uit/in ADB Zwembad Factuur Hoogland voor maaiwerk rondom zwembad 1ste keer Loonbedrijf 
20181028 uit/in Infra Oudesluis Brug Beschadiging wapen brug doorgegeven aan J. Beemsterboer ADB 
20181028 uit/in Infra Oudesluis Leefbaarheid Bossage veldje achter Jippesstraat en Melchiostraat renoveren ADB 
20181029 uit/in ADB Veldbezoek Doorgeven openstaande punten aan Arjen Wonink ADB 
20181029 uit ADB Bestuur Functie beschrijvingen voorzitter, secretaris en penningmeester ADB 
20181030 uit ADB Zwembad Onderzoek RUD naar Elly Klaver ADB 
20181031 in Infra Oudesluis Kerkje Nieuwsbrief November 2018 Kerkje  
20181031 in Leefbaarheid Skatebaan Skatebaan tijdelijk gesloten, onderzoek rijplaten Gem. Schagen 
20181101 in VVKKNH 

 
Herinnering: doe mee NHPP VVKKNH 

20181103 uit Infra Oudesluis Zwembad Meterstanden doorgeven ADB 
20181104 in Diverse 

 
Zandvoort bedreigt rust in de duinen. St. Duinbehoud 

20181109 in HHNK Leefbaarheid Gespreksverslag van 11 oktober + vragen en antwoorden + 
beheersafspraken paden waterberging 

HHNK 

20181112 uit Leefbaarheid Zwembad Mail naar M.B. voor weghalen strobalen. ADB 
20181114 in/uit ADB Financieel Verzoek aangeven werkgebied ivm. Extra subsidie per inwoner Gem.Schagen 
20181114 in Infra Oudesluis Nieuwbouw Informatieavond woningbouw Warmenhuizen  Gem. Schagen 
20181116 in Infra Oudesluis Glasvezel Glasvezel campagne met E-Fiber is gestopt. Glasvezel 
20181119 uit/in Leefbaarheid Politie Uitnodiging BOA's ADB 
20181120 in Leefbaarheid Skatebaan Uodate skatebaan, vervangen vezelplaten Gem. Schagen 

Donderdag 26 oktober is er overleg geweest met de gemeente en is hoofdzakelijk gesproken 
over mogelijke nieuwbouw. Welke locatie, gegadigde en samenwerking CPO en eventueel 
organiseren bijeenkomst.    

5. Actiepuntenlijst. 
17/10.01 De AED van ADB zal bij de MFR OBS geplaatst worden, in een AED kast met 
verwarming. Actie à G. Pelusi 
 

6. Financiële update. 
De kerstboom is besteld € 275,--. I.Deutekom neemt de kerstkaarten de kerstattenties door en  
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zal dit verzorgen. Actie à I.D. 
Kosten kerstboomverlichting voor een vlaggenmast MFR is besteld. Kosten € 169,--  
Verder geen op- en aanmerkingen.  

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

Zaterdag 24 november plaatsen stekkerkast brug met J. Koks. Actie à P. Slik en C. Bijl    
b. Tuinen.  

2 wanbetalers. K. Geel gaat hier achteraan. Actie à K. Geel 
c. Zwembad/zwemvierdaagse.   

30 oktober bezoek aan zwembad door E. Klaver en R. Ligthart en hebben het groot 
onderhoud doorgenomen. De gemeente gaat reserveren. Voor 2019 is grootonderhoud in de 
begroting 2019 meegenomen of deze is goed gekeurd zal Lars achteraan gaan.   
Nadat een ieder zijn mening heeft gegeven over gedragsregels zwembad wordt besloten dat 
er een slogan komt met aanvullende tekst. Actie à K. Boer  
M. Berkhout gevraagd de balen bij het zwembad weg te halen. K. Geel heeft het gebundeld 
en heeft hier onkosten voor gemaakt van € 30.--. Actie à I. Deutekom 
Grasmaaien moet frequenter en M. van Westeinde zal gevraagd worden om met de bloter dit 
te doen, alleen de bloter bij SV is niet meer in goede staat. Kijken of er een andere gekocht 
moet worden. Actie à K. Geel 
Verder het grasmaaien van de ijsbaan en rondom het zwembad vragen of dit ism. Kan met 
de ijsclub en anders de gemeente vragen. Actie à K. Doets en C. Bijl  
T. Wijnjeterp heeft aangegeven een stapje terug te doen. Voor inwerken van zijn vervanger 
is hij beschikbaar. Er zal dus uit gekeken moeten worden naar een vervanger, liefst 2 
man/vrouw die de taken kunnen verdelen. Actie à Allen 

d. Zijper Eilant.  
Geen bijzonderheden.   

e. Politie.  
Gevraagd zal worden of de BOA’s een introductie willen geven. Wordt 16 januari 2019. 
Actie à C. Bijl    

f. Aandachtspunten veldbezoek.  
Diverse openstaande punten en bij komende punten zijn gestuurd naar de gemeente. Zie ook 
actiepunten 18/01.01, 18/02.01, 18/05.07, 18/06.03. Actie à KD en CB 

g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis. 
• Nieuwbouw 
Een gesprek met de gemeente over nieuwbouw op de plaats van de timmerfabriek was op 26 
oktober jl.  
• DOP 
Renovatie MFR start week 48.  
As. Maandag verwijderen vloerbedekking met EM. Spullen gymnastiek naar kleedkamer. 
De harpoen is geplaatst maar moet nog verankerd worden. Idee om dit met keien in cement 
uit te voeren. Actie à DvL en PdeMoel 
Er zullen nog extra vuilnisbakken en bankjes (van oude locatie skatebaan en basketbalveld) 
geplaatst worden in het polderpark.  

h. Diversen. 
• Taakomschrijving bestuursleden 
De taakomschrijvingen worden doorgenomen en zullen opgenomen worden in het HHR. 
Actie à C. Bijl 
• Doornemen evt. verhoging contributie en zwemtarieven 
De penningmeester geeft aan dat, gezien de financiën, geen verhoging nodig is.  
• Bossage achter flatje Jippesstraat en Melchiorstraat 
Dit project is uitgezet naar de gemeente.  
Aandachtspunten zijn: Melchiorstraat 44 heeft zijn tuin verlengd en wil de treurwilg 
behouden, Melchiorstraat 46 heeft het verzoek geen hoge bomen te plaatsen. 
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Hoe gaan wij om met de stalling fietsen, moet er een fietsenrek geplaatst worden?? Er zal 
gekeken worden of dit echt nodig is. Actie à D.van Luijk 
• Kerstperikelen 
Zaterdag 8 december alles optuigen en zaterdag 5 januari weer afbreken. 
Stukje + nieuwjaarswens in RdeS à K. Doets en C. Bijl 
Opstellen draaiboek Kerstmis en doorgang Kerstmarkt. Actie à P. Slik 

i. Jaarplanner + HHR boekje. 
• ALV presentatie 
Volgende vergadering doornemen presentatie voor de ALV 2019. 

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

8. Rondvraag:   
Linda Oosting heeft HHNK weer benaderd omdat de auto om de nieuwe drempels heen rijden 
en nu nog meer gevaar zijn voor de fietsers. Er zal gekeken worden waar obstakels geplaatst 
moeten worden om dit te voorkomen. 
Paul Jan de Graaf vond het leuk om deze vergadering mee te maken met gezichten erbij.  

9. Datum volgende vergadering 16 januari 2019 
Vergaderdata 2019: woensdag 20 februari, 20 maart, 15 april ALV, 8 mei 2019.   

10. De voorzitter bedankt een ieder voor hun “positieve” inbreng en wel thuis en sluit de 
vergadering ten 22:14 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 
18/02.01 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 
18/10.01 Wanbetalers tuinen K. Geel 21-11-18 
18/10.02 Slogan met aanvullend tekst zwembad K. Boer 21-11-18 
18/10.03 Vrijwilligers badmeester Allen 21-11-18 
18/10.04 Uitnodigen BOA's C. Bijl 21-11-18 
18/10.06 Verankeren Harpoen, met bouten en keien in cement D.v.Luijk             

P. de Moel 
21-11-18 

18/10.07 Draaiboek Kerstperikelen + Kerstmarkt P. Slik 21-11-18 
18/11.01 Betaling kerstboom en K. Geel I. Deutekom 16-01-19 
18/11.02 Bloter controleren, in orde of nieuwe K. Geel 16-01-19 
18/11.03 Maaien ijsbaan en rondom zwembad ism. Ijsclub of 

gemeente 
K. Doets, C. Bijl 16-01-19 

18/11.04 Taakomschrijvingen bestuursleden in HHR C. Bijl 16-01-19 
18/11.05 Bekijken of fiestenrek achter flatje Jippesstraat nodig is. D. van Luijk 16-01-19 
18/11.06 Stukje in RdeS Kerst en nieuwjaarswens K. Doets, C. Bijl 04-11-18 
 


