Bestuursvergadering 16 januari 2019
Aanwezig

: Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Katouscha Boer, Frans Onken,
Helga Mul, Marco van Vossen, Ingrid Deutekom, Kees Geel,
Gabrielle Pelusi, Danny van Luijk Piet Slik en Hans Kröger (Jess),
wethouder Joke Kruit, wethouder Jelle Beemsterboer, Irene Ruijter (Humanitas),
Dion van den Oetelaar en Maurice Numan (Handhaving), Jan Muntjewerf (PvdA)
en Yvonne van der Linden (inwoonster).
Afwezig (mk) : Co Wiskerke (CDA) en Perry Vriend (Seniorenpartij).
1. Opening.
Kees Doets opent de vergadering ten 19:58 en heet de bestuursleden van harte welkom in de
kantine van voetbalvereniging Oudesluis. Speciale welkom voor Jan Muntjewerf, Joke Kruit,
Hans Kröger de gastsprekers Dion, Maurice, Irene en Yvonne.
2. Tijd voor Dorpsgenoten/Insprekers.
Yvonne woont nu in de Melchiorstraat, maar eerste viel haar oog op het Daan Pool huis. Dat
ging helaas niet door omdat deze is verkocht. Wel met JvR. gesproken en hoorde dat er een
sloop vergunning is aangevraagd en dat hij eruit moet. De Vz. geeft aan dat er contact is
geweest met de gemeente en dat de sloopvergunning nog niet is toegekend. Verder is er niet
veel bekend.
Tweede punt is het vele lawaai en herrie op oudejaarsdag. Kan dat niet anders. Kan er niet een
enquête komen van voor en tegenstanders en dat het vuurwerk op één plek afgestoken wordt.
Vz. denkt dat toch 1 of ander onverlaat vuurwerk afsteekt en daar gaan wij niet over , moet van
hoger hand beslist worden. De Boa’s kunnen door onderbezetting niet overal aanwezig zijn.
Irene Ruijter stelt zich voor. Ik ben coördinator Vriendschappelijk huisbezoek van Humanitas
Kop van Noord Holland. Ik heb als focusgebied Schagen. Wekelijks houden wij spreekuur op
de vrijdagmiddag in Markt 18 in Schagen. Wij ondersteunen mensen die eenzaam zijn in heel
de gemeente Schagen en om die reden zou ik u willen vragen of er een mogelijkheid is om eens
aan te schuiven bij een van uw ledenvergaderingen om iets komen te vertellen/ presentatie te
geven over eenzaamheid en ook over de mogelijkheden die wij bieden voor mensen die
bijvoorbeeld zijn vastgelopen in hun administratie. Maar ook over de mogelijkheden van het
doen van vrijwilligerswerk in dorp of wijk. Eenzaamheid is een toenemend probleem op het
platte land, waar voorzieningen steeds meer verdwijnen, maar ook bij jongeren is dit een groot
probleem. Er wordt ook geprobeerd om warm eten te organiseren voor ouderen i.o.m. de oudere
soos. De vragen door aanwezigen worden door Irene beantwoord.
De Vz. vraagt of zij een presentatie wil geven op de algemene ledenvergadering van 15 april as.
Dion en Maurice geven een introductie over het werk waarvoor zij zijn aangesteld. Zij zijn voor
handhaving (zowel op straf- als bestuurlijk recht) in openbare ruimten, denk aan loslopende
honden of last van hangjongeren. Tevens handhaving drank en horeca, vooral jeugd onder de 18
jaar. Wel moet gezegd worden dat er weinig meldingen komen uit Oudesluis, ±1 in 2 weken.
Een aanwezige geeft aan dat er melding is doorgegeven over vechthonden. Er is geen respons
op gekomen, toen naar de politie gebeld en deze geeft aan hiervan geen notitie te hebben omdat
de melding niet geregistreerd is?????
Joke Kruit geeft aan je tegenwoordig meldingen kan doen via de FIXI app. De Fixi app is te
downloaden via https://www.schagen.nl/home/meldingen-openbare-ruimte_44717/
Een uitleg over hoe u de app kunt downloaden en hoe de app werkt kunt u zien in een
instructievideo. De Vz bedankt de insprekers.
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

20181123 uit/in Infra Oudesluis Zonnepanelen Correspondentie fa. Koks, ADB en Greenfocus Error 38
20181129
in Infra Oudesluis
Nieuwbouw Waarland, Groep jogeren bouwt zelf nieuwe woonwijk,
20181130
in Leefbaarheid
Zwembad Klanttevredenheidsonderzoek 2018
20181203
in Infra Oudesluis
Glasvezel Integratie Nieuwsbrief over glasvezel + uitnodiging
20181204
in Leefbaarheid
Zwembad Informatiebrief verruiming sportvrijstelling

Adressant
ADB
Omring Expr.
Omegam
Beemster Sch.
Gem. Schagen
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20181204
20181207
20181210
20181210
20181211
20181212
20181212
20181216

in
in
in
in
in
in
in
in

Fracties
Infra Oudesluis
VVKKNH
VVKKNH
VVKKNH
Infra Oudesluis
Gem. Schagen
Infra Oudesluis

20181217 uit/in Infra Oudesluis
20181221
in Gem. Schagen
20181227
in Infra Oudesluis
20181227
in Gem. Schagen
20181229
in Infra Oudesluis
20181231
in Diverse
20181231
in Leefbaarheid

Nieuwjaarswens diverse fracties
Kerkje Nieuwsbrief december 2018
Aanmelden voor Dorpsvernieuwingsprijs 2019
Nieuwsbrief december 2018
Aan de slag met jongeren in 2019
Nieuwbouw Wettelijk overleg ontwerpbestemmimngs plan Sportlaan 52
Persbericht filmpje Jeugdlintje
Sluis Mogelijkheden om te kanoën, sloepvaren of suppen. Het
repareren van de schuif.
Nieuwbouw Vraag voortgang project nieuwbouw in Oudesluis
Persbericht. Ondertekening intentie 60 woningen Tuitjehorn
Nieuwbouw Ondertekening intentie 60 woningen Tuitjehorn
Subsidie Beschikking activiteitensubsidie 2019 (incl. bijdrage inwoner)
Kerkje Laatste nieuwsbrief 2018
Nieuwjaarswens fa. Hoogland
Welzijn Voorstellen Humanitas Kop van Noord-Holland

Fractie
Kerkje
Dorpswerk NH
Dorpswerk NH
Dorpswerk NH
Gem. Schagen
Gem. Schagen
Omring Expr.
Gem. Schagen
Gem. Schagen
Omring Expr.
Gem. Schagen
Kerkje
Loonbedrijf
Humanitas

5. Actiepuntenlijst.
17.03.04 Uitgevoerd. Met dank aan fa. Koks
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 Een foto maken als de harpoen verankerd is. De foto is voor fa. Vos en fa. Veenstra.
18/11.02 Vervallen. Vragen aan gemeente of het mogelijk als Polderpark gemaaid worden ook
het gras zwembad mee te nemen. Actie à C. Bijl
6. Financiële update.
Opbrengst kerstpotten is dit jaar € 68,15. Termijnbedrag NUON verhoogd.
Subsidiebrief zwembad ontvangen. JSP € 250,00. Presentje voor Theo W.
2de termijn subsidie Landschap NH van € 871,55 is ontvangen. Factuur en rekeningnummer
gemeente opvragen. Actie à C. Bijl
Brief beschikking activiteitensubsidie 2019 ontvangen. Totale subsidie bestaat uit de vaste
bijdrage en een bijdrage van € 2,00 per inwoner. De berekening geeft aan dat het aantal
bewoners in het werkgebied van Oudesluis 714 is. ADB geeft aan dat dit te laag is. Wethouder
Joke Kruit gaat dit uitzoeken en komt hier op terug.
Bonnen reviseren vlaggenmast worden ingeleverd door C. Bijl.
Verder geen op- en aanmerkingen.
7. Vaste agendapunten:
a. Sluis/brug/pleintje.
Foto’s van beschadigde wapens brug zullen worden opgestuurd naar betrokkene voor
herstelwerkzaamheden. Actie à C. Bijl en K. Doets
b. Tuinen.
2 wanbetalers hebben betaald.
c. Zwembad/zwemvierdaagse.
- Het bedrag van 45.000,-- was opgenomen in de begroting. Een beschikking met een
aantal voorwaarden wordt opgesteld en zal naar ADB verstuurd worden. Daarna de
opdracht verstrekken aan de tegelzetter.
- Er zijn gesprekken geweest met het bestuur van de IJsclub om het gras te maaien van
zowel velden zwembad en ijsbaan + onderhoud zwembad. Er zal nog een overleg
volgen voor uitleg en afspraken. Actie à K. Doets en C. Bijl
- Slogan (met minimale gedragregels) voor zwembad wordt door de Vz. aan K. Boer
gereikt.
- Vrijwilligers zwembad werven, liefst 2 man/vrouw. Actie à Allen
- Informatiebrief verruiming sportvrijstelling is voor niet van toepassing (niet belasting
plichtig)
d. Zijper Eilant.
Geen bijzonderheden.
e. Politie.
De BOA’s geven een introductie. Zie punt 2.
f. Aandachtspunten veldbezoek.
Diverse openstaande punten en bij komende punten met foto’s gestuurd naar de gemeente.
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g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis.
• Nieuwbouw
Gesprekken zijn gaande met de gemeente over nieuwbouw. Ook met de eigenaar van het
terrein achter de sportlaan (SH). Het is een wel een weidevogelgebied en er loopt een
gasleiding en een waterkering. Nieuws volgt.
Om Daan Pool gebouw onder onroerend (bouwkundig) monument te kunnen laten vallen is
niet gelukt.
• DOP
De renovatie MFR vordert gestaag. Extra nooddeur tussen MFR en gymzaal is niet nodig.
(Gebruiksvergunning??). Opening polderpark/MFR/Voetbal/Molenpad zaterdag 15 juni as.
De harpoen is geplaatst maar moet nog verankerd worden. Idee om dit met keien in cement
uit te voeren. Actie à DvL en M.v.V.
Er zullen nog extra vuilnisbakken en bankjes (van oude locatie skatebaan en basketbalveld)
geplaatst worden in het polderpark.
h. Diversen.
• Glasvezel.
H.M. en F. O. zijn naar de presentatieavond geweest. Glasvezel voor buitengebied en
dorpen. H.Mul houdt ons hierover op de hoogte.
• Bossage achter flatje Jippesstraat en Melchiorstraat
Dit project is uitgezet naar de gemeente. Voortgang actiepunt 18/05.07 opvragen. Actie à
C. Bijl
Aandachtspunten zijn: Melchiorstraat 44 heeft zijn tuin verlengd en wil de treurwilg
behouden, Melchiorstraat 46 heeft het verzoek geen hoge bomen te plaatsen.
i. Jaarplanner + HHR boekje.
• ALV presentatie
Voor de ALV 2019 zal I.R. een presentatie geven en mogelijk 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:
I.D. hebben wij al vrijwilligers voor zwembad en hebben wij ook aan G. de Haan gedacht.
D.v.L. geeft aan dat zijn vader wel gevraagd kan worden, is technisch en heeft de tijd.
K.G. vraagt of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op de waterberging (ruimte genoeg).
Dat is niet mogelijk i.v.m. de flora en fauna.
J. K. geeft aan dat het weer fijn was om hier te zijn.
J. M. bedankt de vergadering.
L.O. vraagt hoe het staat met de omvormer zonnepanelen IJsclub, omdat deze weleens error 38
aangeeft. De installateur geeft aan dat Error 38 betekent dat er geen spanning door de
zonnepanelen geleverd wordt (bv. donker weer). Wij houden dit in de gaten.
P.S. misschien handig om WIFI te hebben in het IJsclubgebouw. Voor zowel telefonie en voor
het aflezen van de omvormer zonnepanelen. Actie à C. Bijl
9. Datum volgende vergadering 20 februari 2019
Vergaderdata 2019: woensdag 20 maart, 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 22:05 uur.

Actiepuntenlijst.
Actie punt Actie
17/10.01 Eigen AED plaatsen in MFR 'De Bijenkorf"

Actienemer
G. Pelusi

Datum gereed
29-11-17
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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
19/01.05

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
Presentaties ALV Eenzaamheid en FIXI regelen.

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

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
20-02-19
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