Bestuursvergadering 20 februari 2019
Aanwezig

: Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Katouscha Boer, Frans Onken,
Helga Mul, Marco van Vossen, Ingrid Deutekom, Kees Geel,
Danny van Luijk, Piet Slik en Jan Muntjewerf (PvdA),
Co Wiskerke (CDA) en Cietjong Wang (Seniorenpartij), Lars Dignum (JESS) en
Chantal Mintjes (gebiedscoördinator).
Afwezig (mk) : Gabrielle Pelusi en Linda Oosting
1. Opening.
Kees Doets opent de vergadering ten 20:01 en heet de bestuursleden van harte welkom in de
kantine van voetbalvereniging Oudesluis. Bijna heel politiek Schagen is aanwezig. Onze
vergaderingen worden veel bezocht door politici. Welkom ook Chantal Mintjes. De VZ is
maandag 25 febr. ten 22:00 uur in het programma “Het mooiste meisje van de klas”.
2. Tijd voor Dorpsgenoten/Insprekers.
Chantal Mintjes heeft sinds vorig jaar september de functie van gebiedscoördinator. Is al 11 jaar
bij de gemeente. Het team bestaat uit 3 personen. Ik ben dus gebiedscoördinator van Oudesluis.
Wij zijn uw vaste aanspreekpunt namens de gemeente. Wij zorgen ervoor dat u met de juiste
mensen in contact komt. Wij begeleiden bewoners (ook dorpsraden) om hun ideeën en/of
initiatieven sneller te kunnen realiseren. Dus de verbinding tussen bewoner en gemeente.
Kees Doets vraagt of ook lopende items die heel stroef lopen ook aan de gebiedscoördinator
door gegeven kunnen worden. Piet Slik geeft aan dat de IJsclub graag van gas af wilt en dat de
opbrengst van de zonnepanelen gebruikt kan worden voor elektrische kachels en dat de masten
rond de ijsbaan voorzien kunnen worden van LED verlichting. Kan zo’n idee ook ingediend
worden? Alle ideeën zijn welkom. De Vz bedankt Chantal.
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
20190124
20190125
20190125
20190125

in
in
uit
uit

Infra Oudesluis
Infra Oudesluis
Leefbaarheid
Infra Oudesluis

20190130 in/uit Leefbaarheid
20190130 uit/in ADB
20190130
in VVKKNH
20190131
in ADB
20190131
in Infra Oudesluis
20190208

in

Dorpsraden

20190220

in

Gem. Schagen

Onderdeel

Omschrijving

Nieuwbouw Overzicht woningbouw gemeente Schagen
Zwembad Financiële bijdrage renovatie zwembad "De Sluispoel".
Politie Doorgeven meest voorkomende klachten aan BOA's
Brug Mail met foto's naar fa. Sneekers voor herstellen schade
wapens brug
Financieel correspondentie aantal inwoners i.v.m. toekenning subsidie
€2,-- p/inw
Algemeen Presentatie gemeente FIXI op de ALV
Jongeren Jongeren en dorpsorganisaties
Bewoner Vraag Pool huis en brug op monumentenlijst
Zwembad Wijziging gegevens voor werkzaamheden Omegam en ADB
v.w.b bemonsteren
Burgerbrug Campagne Veiligheid en bewustwoording Landbouw en
Transport verkeer
Starterslening Schagen

Adressant
Gem. Schagen
Gem. Schagen
ADB
ADB
Gem. Schagen
Gem. Schagen
VVKKNH
Bewoner
Omegam
Dorpsraad
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
18/10.06 Verankering door Marco van Vossen en Danny van Luijk.
6. Financiële update.
Ingrid geeft aan dat zij ADB heeft ingeschreven voor de RaboClubKas met doel het opknappen
van de MFR. Subsidie renovatie zwembad en subsidie 2 euro per inwoner is ontvangen..
Verder geen op- en aanmerkingen.
7. Vaste agendapunten:
a. Sluis/brug/pleintje.
Co Wiskerke geeft aan dat er een werkconferentie waterrecreatie is op 28 februari as in
Nieuwe Niedorp met inspirerende sprekers over de toekomst van de pleziervaart, de
automatische bediening van bruggen en sluizen.
b. Tuinen.
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Huur komt langzamerhand binnen.
c. Zwembad/zwemvierdaagse.
- 1 april wordt gestart met onderhoud door fa. Lutterman.
- Bijhouden grasmaaien mogelijk door Peter Broerse, wel bezien of er een tweede hands
bloter aangekocht moet worden.
- Overleg met het bestuur van de IJsclub en nog een aantal personen op woensdag 7
maart in de IJsclubkantine over activiteiten die overgenomen moeten worden i.v.m.
vervanging van Theo en Piet. Actie à K. Doets en C. Bijl
- Katouscha heeft een mooie ontwerp gemaakt met slogans gedragregels voor zwembad.
De tekst zowel in Nederlands als Duits. Offerte opvragen bij Mullerbelettering voor
formaat A4 en A3. Actie à K. Boer.
- Vrijwilligers zwembad werven, liefst 2 man/vrouw. Actie à Allen
d. Zijper Eilant.
Geen bijzonderheden.
e. Politie.
Geen bijzonderheden.
f. Aandachtspunten veldbezoek.
Diverse openstaande punten doorgeven aan Chantal Mintjes. Actie à C. Bijl
g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis.
• Nieuwbouw
Gesprek geweest met Oudesluis BV en gemeente. Autobedrijf geeft mondeling aan de
timmerfabriek te willen kopen. Datum plannen voor bespreking met de gemeente over hoe
nu verder.
• Polderpark
Nog infobord plaatsen, rondom een speeltoestel trottoirbanden leggen en afvoer regenwater
aanbrengen. Er zullen nog extra vuilnisbakken en bankjes (van oude locatie skatebaan en
basketbalveld) geplaatst worden in het polderpark.
• MFR
Keuken wordt morgen geleverd en kan geplaatst worden. Er is geschuurd en geplamuurd en
verf kan besteld worden, Totale kosten wordt geraamd op ± € 1500,--. Een ieder gaat
akkoord dat ADB dit als lening voorschiet.
• Verstrooiing mogelijk in polderpark. Locatie bepalen i.o.m. Huib Kool. Actie à C. Bijl
h. Diversen.
• Glasvezel.
Helga Mul brengt goed nieuws. Het buitengebied gaat door. In het dorp zijn folders
verspreid van Kabeltex voor aanmelden. Bij 33% aanmeldingen ook glasvezel voor de kern.
• Bossage achter flatje Jippesstraat en Melchiorstraat
Voortgang actiepunt 18/05.07 opvragen bij gemeente. Actie à C. Bijl
i. Jaarplanner + HHR boekje.
• ALV presentatie
Voor de ALV 2019 zal Irene Ruijter een presentatie geven over eenzaamheid en de
gemeente een presentatie over het gebruik van de FIXI app.
j. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).
PR door F. Onken en Marije. Verder geen bijzonderheden.
8. Rondvraag:
Frans Onken vraagt of er nog reactie is op de vraag van Yvonne van der Linden over vuurwerk.
De Vz geeft aan dat dit landelijk bepaald moet worden en hier in Oudesluis is er minimale
overlast.
Cietjong bedankt de Vz en vindt het fijn om hier te zijn bij deze actieve dorpsraad.
Chantal Mintjes vraagt of er al initiatieven van bewoners binnen gekomen zijn. Neen.
9. Datum volgende vergadering 27 maart 2019 (was 20 maart ivm. verkiezingen naar 27 maart)
Vergaderdata 2019: maandag 15 april ALV, 8 mei 2019.
10. De voorzitter bedankt een ieder voor hun “positieve” inbreng en wel thuis en sluit de
vergadering ten 21:35 uur.
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Actiepuntenlijst.
Actie punt
17/10.01
18/02.01
18/05.07
18/06.03
18/10.02
18/10.03
18/10.06
19/01.01
19/01.02
19/01.03
19/01.04
19/02.01
19/02.02

Actie
Eigen AED plaatsen in MFR 'De Bijenkorf"
Grondspot brug nog steeds defect. Melden
Aanpakken terrein achter flat Jippesstraat
Opknappen omgeving transformatorhuisje.
Slogan met aanvullend tekst zwembad
Vrijwilligers badmeester
Verankeren Harpoen, met bouten en keien in cement
Factuur en rekeningnummer gemeente opvragen.
Foto’s van beschadigde wapens brug opsturen.
Overleg bestuur Ijsclub en ADB over taken zwembad
WIFI IJsclub kantine
Doorgeven openstaande acties aan Chantal
Locatie verstrooiing opnemen met Huib K.

Actienemer
G. Pelusi
C. Bijl
C. Bijl
K. Doets, C. Bijl
K. Boer
Allen
D.v.Luijk, P. de Moel
C. Bijl
K. Doets, C. Bijl
K. Doets, C. Bijl
C. Bijl
C. Bijl
C. Bijl

Datum gereed
29-11-17
28-03-18
27-06-18
05-09-18
21-11-18
21-11-18
21-11-18
20-02-19
20-02-19
20-02-19
20-02-19
27-03-19
27-03-19
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