Bestuursvergadering 17 oktober 2018
Aanwezig

: Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Katouscha Boer, Gabrielle Pelusi,
Frans Onken, Helga Mul, Marco van Vossen, Ingrid Deutekom,
Piet Slik en Jack Kruijer (Jess).
Afwezig (mk) : Kees Geel, Danny van Luijk, Co Wiskerke (CDA) en Perry Vriend (Seniorenpartij).
1. Opening.
Kees Doets opent de vergadering ten 20:01 en heet de bestuursleden van harte welkom in de
Oude Herberg. Speciale welkom voor Jack Kruijer (Jess) en gastspreker Luuk Groot.
2. Tijd voor Dorpsgenoten/Insprekers.
Luuk Groot geeft een presentatie geven over de uitslag van hun project van school over de
leefbaarheid in de gemeente Schagen en hebben gekozen voor Oudesluis! Als opdracht moesten
zij ruimtelijke plannen maken om de leefbaarheid te verbeteren a.d.h.v. een enquête en de
huidige documentatie plannen leefbaarheid van de dorpsontwikkelingsplan en de woonbehoefte
onderzoek.
Na enkele vragen bedankt de voorzitter Luuk Groot voor zijn goede en duidelijke presentatie.
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
20180906 in/uit Infra Oudesluis
20180913
in Infra Oudesluis
20180913
in Gem. Schagen
20180921
in Infra Oudesluis
20180923
in VVKKNH
20181001 uit ADB
20181002
in Infra Oudesluis
20181002
in Infra Oudesluis
20181002 uit/in Infra Oudesluis
20181004
in Gem. Schagen
20181006 uit ADB
20181008
in Gem. Schagen

Onderdeel

Omschrijving

Nieuwbouw Correspondentie met CDA over ontwikkelingen Timmerfabriek
Zwembad Factuur Hoogland voor maaiwerk rondom zwembad
Zwembad Reactie op ingediende verzoek tot betaling groot onderhoud.
Kerkje Nieuwsbrief september 2018
Kijkje in Keuken in Badhoevedorp
AVG Plaatsen AVG op website door F1
Kerkje Nieuwsbrief oktober 2018
Brug Datum voor voortgangsgesprek over bediening sluis en de
brug.
Nieuwbouw Vragen over sloopmelding Sportlaan 2-4-6 aan de gemeente.
Financieel Persbericht begroting 2019 (geen zwembad)??
Zwembad Vraag waar zwembad in begroting 2019 is opgenomen
Zwembad Verzoek van gemeente voor gesprek met ADB over groot
onderhoud???

Adressant
Fractie
Loonbedrijf
Gem.Schagen
Kerkje van OS
VVKKNH
ADB
Kerkje van OS
Ontwikkelings
bedrijf NHN
Gem.Schagen
Gem.Schagen
ADB
Gem.Schagen

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
18/09.03 Controle zwembad door RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) op 12 september jl. is
goed verlopen, geen zorgelijke punten en men was zeer positief over het beheer.
6. Financiële update.
Helaas nog 2 wanbetalers huur tuinen vanaf 2017. Actie à K. Geel
Verder geen op- en aanmerkingen.
7. Vaste agendapunten:
a. Sluis/brug/pleintje.
Op 11 oktober is er een gesprek geweest met ADB, gemeente Schagen en HHNK.
Voordat er iets aan de schuif gedaan gaat worden moet eerst aangetoond worden dat er meer
doorvaart komt. Dit is een actie van de gemeente. Ook gehad over de aanpak van de Korte
Ruigeweg. De uitvoering is afhankelijk van een onderzoek over de inrichting van deze weg.
HHNK en de gemeente gaan kijken naar een oplossing.
Er zijn vrijwilligers benaderd voor bediening brug en sluis en men was positief.
b. Tuinen. Zie financiën. Geen bijzonderheden.
c. Zwembad/zwemvierdaagse.
Een gesprek tussen ADB en de gemeente over het verzoek tot betaling groot onderhoud
zwembad zal plaatsvinden op dinsdag ten 10:00 uur in de IJsclub kantine.
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Nadat een ieder zijn mening heeft gegeven over gedragsregels zwembad wordt besloten dat
er een slogan komt aanvullende tekst. Actie à K. Boer
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
R. de Moel heeft zich al gemeld.
d. Zijper Eilant.
Geen bijzonderheden.
e. Politie.
Gevraagd zal worden of de BOA’s een introductie willen geven op de eerst volgende
vergadering. Actie à C. Bijl
f. Aandachtspunten veldbezoek.
Diverse openstaande punten zullen worden besproken met de gemeente. Actie à KD en CB
g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis.
• Nieuwbouw
Een gesprek met de gemeente over nieuwbouw op de plaats van de timmerfabriek zal
aangevraagd worden. Actie à KD en CB
Tevens zullen het handbalveld, oude locatie skatebaan en basketbalveld en de grond achter
de Sportlaan aangegeven worden als eventuele bouwlocaties.
• DOP
De begroting MFR is sluitend en afhankelijk van de planning kan gestart worden met de
renovatie.
De harpoen is geplaatst maar moet nog verankerd worden. Idee om dit met keien in cement
uit te voeren. Actie à DvL en CB
Nog vuilnisbakken plaatsen in het polderpark. Meenemen naar DOP
h. Diversen.
• Doornemen geldende donaties
Donatie OmringExpress wordt in januari 2019 herzien. Donaties aan de JSP en
Torenwachter kerkje worden met een jaar verlengd.
• Bossage achter flatje Jippesstraat en Melchiorstraat
Dit project zal ook aan de orde komen in het gesprek met 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.
• Kerstperikelen
De kerstboom is besteld maar wel wat duurder dan vorig jaar (droogte), € 275,-Opstellen draaiboek Kerstmis en doorgang Kerstmarkt. Actie à P. Slik
Kosten kerstboomverlichting voor een vlaggenmast van 6 meter (de zgn Glowtree)
uitzoeken. Actie à I. Deutekom
i. Jaarplanner + HHR boekje.
Doornemen gelden donateurs. Volgende vergadering.
j. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).
PR door F. Onken en Marije. Verder geen bijzonderheden.
8. Rondvraag:
M. en K. Doets geven aan in 2020 te willen stoppen als bestuurslid van ADB. (stilte).
J. Kruijer vond het plezierig en is positief verrast over hoe ADB zich inzet. Over vrijwilligers
probleem geeft hij het advies om huis aan huis langs te gaan en door middel van persoonlijk
aanspreken vrijwilligers in kaart te brengen.
I. Deutekom vraagt of het mogelijk is of ADB advies kan geven over de datum van keuvelen die
dit jaar op zondag valt. In RdeS aangeven dat de kinderen van Oudesluis gewoon op 11
november langs de huizen gaan. Actie à KD en CB.
I. Deutekom geeft aan in 2019 te willen stoppen als bestuurslid van ADB. (weer stilte).
C. Bijl geeft aan dat hij in 2021 met pensioen gaat en wil stoppen met het secretariaat, wil wel
in het bestuur blijven.
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P. Slik geeft aan in 2019 te willen stoppen als bestuurslid van ADB. (weer stilte).
9. Datum volgende vergadering ALV ADB op woensdag 21 november.
Vergaderdata 2019: volgende vergadering plannen.
10. De voorzitter bedankt een ieder voor hun “positieve” inbreng en wel thuis en sluit de
vergadering ten 21:55 uur.

Actiepuntenlijst.
Actie punt
17/03.04
17/10.01
18/01.01
18/02.01
18/05.07
18/06.03
18/10.01
18/10.02
18/10.03
18/10.04
18/10.05
18/10.06
18/10.07
18/10.08
18/10.09

Actie
Verlichting brug + stekkerkast (fa. Koks)
Eigen AED plaatsen in MFR 'De Bijenkorf"
Verwerken antwoord gemeente aandachtpunten veldbezoek
30-10-2017
Grondspot brug nog steeds defect. Melden
Aanpakken terrein achter flat Jippesstraat

Actienemer
P. Slik, C. Bijl
G. Pelusi
K. Doets, C. Bijl

Datum gereed
01-12-17
29-11-17
28-03-18

C. Bijl
D.v.Luijk
C. Bijl
Opknappen omgeving transformatorhuisje.
K. Doets, C. Bijl
Wanbetalers tuinen
K. Geel
Slogan met aanvullend tekst zwembad
K. Boer
Vrijwilligers badmeester
Allen
Uitnodigen BOA's
C. Bijl
Gesprek met de gemeente over nieuwbouw, veldbezoek, etc. K. Doets, C. Bijl
26 oktober as.
Verankeren Harpoen, met bouten en keien in cement
D.v.Luijk
C. Bijl
Draaiboek Kerstperikelen + Kerstmarkt
P. Slik
Kosten vlaggenmast kerstverlichting
I. Deutekom
Stukje in RdeS over datum keuvelen 11-11
K. Doets, C. Bijl

28-03-18
27-06-18
05-09-18
21-11-18
21-11-18
21-11-18
21-11-18
21-11-18
21-11-18
21-11-18
21-11-18
21-11-18
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