Bestuursvergadering 27 maart 2019
Aanwezig

: Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Katouscha Boer, Frans Onken,
Marco van Vossen, Ingrid Deutekom, Gabrielle Pelusi, Piet Slik,
Linda Oosting, Piet Slik en Jan Muntjewerf (PvdA), Cietjong Wang
(Seniorenpartij), Jack Kruijer (JESS) en Maureen Klaver (GGD).
Afwezig (mk) : Kees Geel, Danny van Luijk en Helga Mul
1. Opening.
Kees Doets opent de vergadering ten 20:01 en heet de bestuursleden van harte welkom in de
kantine van voetbalvereniging Oudesluis. Ook welkom Cietjong Wang en Jack Kruijer. Ietwat
later zal mevr. Maureen Klaver inspreken over de Vangnet en Advies van GGD.
2. Tijd voor Dorpsgenoten/Insprekers.
Maureen Klaver vertelt dat zij werkzaam is bij Vangnet en Advies van GGD Hollands Noorden
in de Kop van Noord-Holland, gemeente Den Helder, Schagen, Texel en Hollands Kroon. Wij
hebben een meldpunt waar iedereen hun zorgen over een ander, die hoogst waarschijnlijk zelf
niet om zorg gaat vragen of die de weg niet weet te vinden naar de juiste zorg, kan melden. Op
dit moment is bijvoorbeeld de verwarde persoon erg veel in het nieuws, ook deze mensen
vallen onder onze doelgroep. Zodra wij een melding ontvangen gaan wij naar deze persoon toe
en bespreken we de zorgen, of we zeggen wie er heeft gemeld hangt van de melder af.
Uiteindelijk is ons doel mensen toe te leiden naar zorg, als ze dit niet willen, proberen we
mensen toch te motiveren een vorm van hulp te accepteren. Wij zijn op dit moment bezig om
onze naamsbekendheid onder de inwoners van onze regio te vergroten. Dit willen we doen door
zoveel mogelijk ketenpartners en buurtinitiatieven in de regio langs te gaan en te vertellen wat
we doen en te laten weten dat we er zijn zodat inwoners weten waar zij hun zorgen over een
ander kunnen melden. Inwoners van de regio zijn onze ogen in de wijk, hoe eerder wij signalen
ontvangen, hoe eerder erger te voorkomen is. De Vz bedankt Maureen Klaver.
3. Notulen vorige vergadering.
De ijsclub wil uitzoeken of zij van het gas af kunnen en overgaan naar elektrische verwarming.
Actie à Linda Oosting en Piet Slik.
V.w.b. het polderpark zijn de trottoirbanden geplaatst en Ralph heeft de extra prullenbakken en
2 extra banken (gereviseerd door Huib Kool) geplaatst.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan Cor.
4. In- en uitgaande post
Nummer In/uit Item
20190227 in/uit Gem. Schagen
20190306 uit ADB
20190311 in/uit GGDNH
20190317 in/uit Dorpsraden
20190317
20190322

in
in

Infra Oudesluis
Infra Oudesluis

20190325
in Infra Oudesluis
20190327 in/uit Leefbaarheid
20190327
20190327
20190327

in
in
in

Infra Oudesluis
Infra Oudesluis
Leefbaarheid

Onderdeel

Omschrijving

Dorpsraden Bijeenkomst dorpsraden 27 mei ten 19:30 uur
Zwembad Notulen overleg activiteiten in en rondom het zwembad 6 maart
Welzijn Kennismaking GGD Kop van NH op vergadering 27 maart
Nieuwbouw Actie stemmen voor meer woningen. Advertentie 20 maart in
dagbladen
Nieuwbouw Rondleiding oude school sportlaan 52 op 30 maart 16:00 uur
Sluis Afspraak inzake de sluis, vrijwilligersverz. en opleiding
bediening sluis.
Zwembad Start fa. Lutterman 9 april 2019 tegelwerk
Veldbezoek Aanreiken openstaande veldbezoekpunten + eindelijk reactie.
Vullen Fixi?????
Sluis Opties overleg Oude Sluis, ADB, HHNK en gemeente Schagen
Zwembad Verzoek doorgeven periode vakantie
Dorpsraden Uitnodiging lancering campagne veiligheid en bewustwording
Landbouw- en Transport.

Adressant
Gem. Schagen
ADB
GGD
Dorpsraad
Bewoner
Gem. Schagen
Aannemer
ADB
Gem. Schagen
Omegam
Campagne
team

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
18/06.03 Omgeving rondom transformatiehuisje is aangepakt.
6. Financiële update.
Ingrid geeft een ieder het financieel jaaroverzicht van zowel Algemeen Dorpsbelang als van het
zwembad. Er zijn geen op- en aanmerkingen.
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7. Vaste agendapunten:
a. Sluis/brug/pleintje.
De schuif is er uit gehaald en in 2’n geslepen om vervoerd te worden.
Er zal een datum ingepland worden door de gemeente voor overleg inzake de sluis, gebruik,
bediening, vrijwilligers en opleidingen.
De brug moet ook weer schoongemaakt worden, dit i.o.m. Kees Geel.
b. Tuinen.
Huur komt langzamerhand binnen.
c. Zwembad/zwemvierdaagse.
- 9 april wordt gestart met onderhoud door fa. Lutterman.
- 4 mei schoonmaak zwembad.
- De grasmaaier is opgehaald door Piet Slik en heeft een gebruiksinstructie gemaakt.
- Er zal een aanspreekpunt moeten komen voor maaien. Actie à Linda Oosting
- In het verslag van het overleg met het bestuur van de IJsclub komt niet duidelijk naar
voren hoe de controle zwemkaarten/entree wordt uitgevoerd. Gevraagd wordt of F1 de
naverkoop van de zwemkaarten op zich wil nemen. Actie à Cor Bijl
- Hekwerk rondom het zwembad en de toegangspoorten moeten nagekeken worden door
de gemeente. Actie à Cor Bijl
- 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 zijn middels een mail doorgeven aan Chantal Mintjes.
g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis.
• Nieuwbouw
25 maart overleg met wethouder Jelle Beemsterboer en Jos de Lange over mogelijke locaties
voor nieuwbouw. In eerste instantie wordt uitgegaan van het terrein handbalveld en
skatebaan.
7 mei informatieavond voor belangstellenden over dit project en over CPO. Informatieavond
voorbereiden. Actie à Kees Doets en Cor Bijl
Op 30 maart ten 16:00 uur rondleiding appartementen oude school door Paul Jan de Graaf.
• Polderpark
Trottoirbanden rondom trimtoestellen geplaatst. De bloementuin/perken moeten opnieuw
ingezaaid en afgezet worden met lint. Datum uitvoerwerkzaamheden n.t.b.
• MFR
Op het plaatsen van de keuken is het verven en inrichten van de MFR gereed.
• Bepalen mogelijke locatie verstrooiing in polderpark met Huib Kool. Actie à K. Doets
h. Diversen.
• Glasvezel.
Start aanbrengen glasvezel in buitengebied in mei 2019.
• Bossage achter flatje Jippesstraat en Melchiorstraat
Voortgang actiepunt 18/05.07 opvragen bij gemeente. Actie à C. Bijl
Uitzoeken de mogelijkheid voor WIFI in de ijsclubkantine. Actie à Helga Mul
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.
Beamer van ADB.
j. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).
PR door F. Onken en Marije. Verder geen bijzonderheden.
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8. Rondvraag:
Katouscha Boer geeft aan dat we meer met elkaar moeten doen, meer verdelen onder elkaar, zo
ook meer reageren op mails en de app.
Marjan Doets. Algemeen Dorpsbelang bestaat dit jaar 50 jaar. De Vz. geeft aan hier niet veel
aan te doen. Veel gedaan afgelopen jaren en 15 juni een feestelijke opening van het polderpark.
Linda Oosting geeft aan ook verbaasd te zijn dat er weinig wordt gereageerd op mails.
Linda Oosting zal ook actie ondernemen op de bootjes. Actie à L. Oosting
Ingrid Deutekom. Oude bomen in een gedeelte van de Jippesstraat zijn verwijderd, komen hier
nog nieuwe voor in de plaats. Actie à C. Bijl
Gabriella Pelusi geeft aan dat het plaatsen een kast voor de AED bij de MFR ± € 300 á 400 kost.
Piet Slik zal het jaarverslag zwembad verzorgen.
Cietjong Wang vraagt of ADB nog iets hoort over Vermilion, daar zij weer verlenging hebben
gekregen voor boringen. De Vz geeft aan hiervan niet op de hoogte te zijn.
9. Datum volgende vergadering 8 mei en de ALV op 15 april
Vergaderdata 2019: .
10. De voorzitter bedankt een ieder voor hun “positieve” inbreng en wel thuis en sluit de
vergadering ten 21:50 uur.

Actiepuntenlijst.
Actie punt
17/10.01
18/02.01
18/05.07
18/10.02
18/10.03
18/10.06
19/01.02
19/01.04
19/02.02
19/03.01
19/03.02
19/03.03
19/03.04
19/03.05
19/03.06
19/03.07

Actie
Eigen AED plaatsen in MFR 'De Bijenkorf"
Grondspot brug nog steeds defect. Melden
Aanpakken terrein achter flat Jippesstraat
Slogan met aanvullend tekst zwembad
Vrijwilligers badmeester
Verankeren Harpoen, met bouten en keien in cement
Foto’s van beschadigde wapens brug opsturen.
WIFI IJsclub kantine
Locatie verstrooiing opnemen met Huib K.
Uitzoeken gasvrij de Ijsclub kantine. Elektr.
Verwarming
Een aanspreekpunt regelen voor maaien
F1 vragen voor verkoop van zwemkaarten
Controle hekwerk en toegangspoorten zwembad
doorgeven aan de gemeente.
Organiseren informatieavond nieuwbouw Oudesluis op
7 mei
Actie bootjes
Worden er nog nieuwe bomen geplant in de Jippesstraat

Actienemer
G. Pelusi
C. Bijl
C. Bijl
K. Boer
Allen
D.v.Luijk P. de Moel
K. Doets, C. Bijl
H. Mul
K. Doets
P. Slik
L. Oosting
L. Oosting
C. Bijl
C. Bijl

Datum gereed
29-11-17
28-03-18
27-06-18
21-11-18
21-11-18
21-11-18
20-02-19
08-05-19
27-03-19
08-05-19
08-05-19
08-05-19
08-05-19

K. Doets, C. Bijl

08-05-19

L. Oosting
C. Bijl

08-05-19
08-05-19
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