Bestuursvergadering 16 oktober 2019
Aanwezig

: Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Frans Onken, Kees Geel,
Helga Mul, Gabrielle Pelusi, Linda Oosting.
Afwezig (mk) : Katouscha Boer, Marco van Vossen, Danny van Luijk,
Co Wiskerke (CDA), Perry Vriend (Seniorenpartij), Jan Muntjewerf (PvdA),
Lars Dignum (Jess), Chantal Mintjes (gebiedscoördinator)..
1. Opening.
Kees Doets opent de vergadering ten 20:06 en heet de bestuursleden van harte welkom in de
MFR “De Bijenkorf”. Er zijn wat afberichten met kennis, dus nu dun bevolkt, hoe minder
zielen, hoe meer vreugd.
2. Tijd voor Dorpsgenoten/Insprekers.
Geen
3. Notulen vorige vergadering 4 september 2019.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan Cor.
4. In- en uitgaande post
Nr. In/uit Item
20190912 in Diverse
20190913 in/uit Gem. Schagen
20190916 in Gem. Schagen
20190917 in VVKKNH
20190919 in Gem. Schagen
20190920 in VVKKNH
20190923 in Dorpsraden
20190924 in Infra Oudesluis
20190924 in ADB
20190925 in Gem. Schagen
20190927 in Dorpsraden
20190930 uit ADB
20191003 in Gem. Schagen
20191003 uit ADB
20191014 uit ADB

Onderdeel

Omschrijving

Persbericht Circuit Zandvoort
Politie Reactie mail "Overleg BOA's overlast en onveilige situatie".
Verkeer en wegen Snelheidmeting Sportlaan. Wanneer uitvoering?
Toekomst van uw dorp of dorpshuis
Woonvisie Verslag startbijeenkomst woonvisie
Dienstverlening Samenvatting vragenlijst aan leden.
Burgerbrug Gezamelijke herfst vergadering
Kerkje Nieuwsbrief Oktober 2019
Bestuur Beslissing helpen met zwembad
Gebiedscoördinator Update aangedragen punten bijeenkomst 04092019
Burgerbrug Verslag Campagneteam BLTV 09-0919
Financieel Meterstanden + opbrengst zonnepanelen
Woonvisie Consultatieavonden woonvisie
Infra Aandachtspunten Ijsclub aan Linda
Zwembad Offerte chloor, zwavelzuur + Alsulf

Adressant
St. Duinbehoud
Politie
Gem.Schagen
Dorpswerk NH
Gem.Schagen
Dorpswerk NH
Dorpsraad
Kerkje
ADB
Gem. Schagen
Dorpsraad
ADB
Gem. Schagen
ADB
ADB

20191003 Woonvisie. Volgend jaar prioriteit voor nieuwbouw op terrein handbalveld/oude
skatebaan.
5. Actiepuntenlijst.
19/03.06 Actie bootjes. Er worden acties ondernomen.
19/09.02 Seizoensactiviteiten zwembad opnemen in HHR. Actie à C. Bijl
6. Financiële update.
• Nota Rabobank, zakelijke kosten maand augustus
• Factuur stickers AED, terugbetalen aan Cor Bijl
• Afsluiting kasboek zwembad van Frans Onken via mail
• Informatiebrief belastingdienst wat betreft aanvraag energiebelasting in de toekomst
• Beschikking belastingdienst wat betreft teruggaaf energiebelasting.
• Nuon account aangemaakt
• Uittreksel KvK, betaling 7.50
• Aanvraag activiteitensubidie + bevestiging 2020 bij gemeente Schagen
• Mailing met Ingrid over jaarlijkse vergoeding badmeester
• Uitbetaling vergoeding vrijwilligerswerk zwembad
Verder zijn geen op- en aanmerkingen.

7. Vaste agendapunten:
a. Sluis/brug/pleintje.
Er zijn 5 aanmeldingen van vrijwilligers voor bediening brug (buiten de fam. van Zweden).
Helaas ziet Fa. Kossen af voor bediening van de brug en sluis door bedrijfsdrukte. Dus weer
enkele vrijwilligers nodig. Hiervoor komt een stukje in RdeS, ook met vermelding dat de
opleiding bediening sluis/brug betaald wordt. Actie à K. Doets en C. Bijl.
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b. Tuinen.
Geen bijzonderheden. Het is wat nat.
c. Zwembad/zwemvierdaagse.
De meterstanden van zowel de elektra als van de zonnepanelen zullen vanaf heden om de 3
maanden worden opgenomen door Linda Ooosting. Diverse opgenomen meterstanden
liggen al bij Cor Bijl en deze zal een Excel bestand aanmaken om te controleren of de
meterstanden overeenkomen met opbrengst zonnepanelen.
De zwemvierdaagse zal volgend jaar naar een andere datum (zal t.z.t. bekend worden)
verschoven worden.
De nieuwe buurman van Kees Doets, Ted, is wezen kijken bij het zwembad m.n. de
machinekamer. Is beheerder van en aantal zwembaden en hij heeft veel kennis. Kent en
herkende het systeem en gaf te kennen te allen tijde voor advies open te staan.
Frans Onken heeft info gekregen omtrent inkoop benodigdheden zwembad, welke
voordeliger uitvallen.
Planning opzetten van werkzaamheden zwembad. Actie à F. Onken en C. Bijl
d. Zijper Eilant.
Geen bijzonderheden.
e. Politie.
Voor aanvang zwemseizoen zal een overleg aangevraagd worden met de BOA’s.
Geen bijzonderheden.
f. Aandachtspunten veldbezoek.
Zie punt h.
g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis.
• Nieuwbouw
Terrein handbalveld en oude skatebaan is beschikbaar voor nieuwbouw. Binnenkort zal dhr.
Michel Chielens opnieuw uitgenodigd worden voor vervolg over CPO.
h. Diversen.
• Glasvezel.
Gaat door voor zowel buiten- als binnengebied. Voor het Zijper eilant moeten er nog een
aantal procenten erbij. Mogelijkheid voor WIFI in de ijsclubkantine wordt onderzocht.
• AED kantine.
De AED kantine moet buiten het hekwerk geplaatst worden, daar het hekwerk op slot moet
kunnen. (Hoe komt men dan bij de AED???)
Volgens de gemeente blijven er nog 2 opties over:
•
Het graven van een kabel vanuit de accommodatie van de voetbal naar het hekwerk.
Deze werkzaamheden zullen vanuit de vereniging moeten komen. De gemeente plaatst
de kast en de AED en sluit deze aan op de stroomvoorziening;
•
Nagaan of één van de bewoners van de Melchiorstaart 2 tot en met 16 of 1 tot en met 9
bereid is om medewerking te verlenen voor plaatsing van een kast met AED aan één
van de woningen
Reactie vergadering. Jammer dat deze reactie niet meegnomen kon worden met oeverleg
B&W. Op vr 6-3-2015 12:15 per mail aan de gemeente met optie alternatieve plaatsing
AED buiten het hekwerk. Hier nooit reactie op gehad. Actie à K. Doets en C. Bijl.
• Bossage achter flatje Jippesstraat/Melchiorstraat.
Maandag 7 oktober jl. is A. Wonink ter plaatse wezen kijken met D. van Luijk en C. Bijl.
Afgesproken 2 schetsen te laten maken. Omwonenden laten beoordelen welke uitgevoerd
kan worden.
• Dorpswerk (Jongeren).
Nog geen actie ondernomen. Voornemens dit punten te laten vervallen.
• Nieuwe voorzitter vanaf 2020. Danny van Luijk heeft aangegeven de over te nemen.
Gegadigde voor de functie van C. Bijl is Koen Doets. C. Bijl nog 1 jaar bestuurslid.
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• Evaluatie vergadering Dorpsraad en College B&W van dinsdag 15 oktober.
Besproken zijn de volgende punten, verslag moet nog binnen komen.
- Het (groot) onderhoud Polderpark. Kees Geel wil in het voorjaar compost aanbrengen
bij de fruitbomen.
- Het groot onderhoud Korte Ruigeweg. (C. Mintjes zal contact opnemen met HHNK).
- Glasvezel MFR. Gemeente neemt actie om MFR te voorzien van glasvezel.
- Huur MFR. Geen akkoord. Gebouw van gemeente en voor gebruik dient huur betaald te
worden. Wel is hiervoor een huiskamer subsidie.
- Verkeerstelling Sportlaan. Zien nog geen vervolg. Actie C. Mintjes.
- Gasvrij ijsclub. Plan kan ingediend worden bij E. Klaver.
- FIXI. Alle punten kordaat opgepakt door C. Mintjes waardoor diverse acties nu uitgezet
worden. Compliment.
i. Jaarplanner + HHR boekje.
Activiteiten zwembad verwerken in het HHR. Actie à C. Bijl.
j. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).
PR door F. Onken en Marije.
8. Rondvraag:
Linda Oosting vraagt om een welkomskaart voor de nieuwe bewoner op De Akker.
GGD heeft positief gereageerd op een melding en heeft haar hierover geïnformeerd.
Graag een commissie voor het project ijsclub gasvrij. Commissie bestaat uit L. Oosting, C. Bijl
en P. Slik. I.o.m. een overleg vaststellen. Actie à C. Bijl
Marjan Doets geeft aan dat de kerstmarkt dit jaar 7 december is en weer georganiseerd wordt
door P. Slik, M. Doets en P. Groot.
Lijst kerstperikelen opvragen en acties uitzetten. Actie à C. Bijl
9. Datum volgende vergadering 12 november (op een dinsdag).
Vergaderdata 2020: 15 januari, 19 februari, 18 maart, ALV 20 april.
10. De voorzitter bedankt een ieder voor hun “positieve” inbreng en wel thuis en sluit de
vergadering ten 22:04 uur.

Actiepuntenlijst.
Actie punt
18/10.03
19/03.01

Actie
Vrijwilligers badmeester
Uitzoeken gasvrij de Ijsclub kantine. Elektr. Verwarming

Actienemer
Allen
P. Slik
L. Oosting

Datum gereed
21-11-18
08-05-19

19/06.04

Oproep vrijwilligers bediening brug en sluis in RdeS + vragen
de coordinatie.

K. Doets,
C. Bijl

04-09-19

19/06.06
19/09.02

BBQ commissie samenstellen en organiseren.
Seizoensactiveiteiten zwembad in het HHR vewerken.

G. Pelusi
C. Bijl

04-09-19
09-10-19

19/09.04
19/10.01

Beplanting nieuwe plantenbakken.
Planning opzetten voor werkzaamheden zwembad.

K. Boer
F. Onken
C. Bijl

09-10-19
12-11-19

19/10.02

Herplaatsen AED kantine VVO

K. Doets,
C. Bijl

12-11-19

19/10.03
19/10.04

Lijst kerstperikelen opvragen en acties uitzetten.
Commissie ijsclub gasvrij overleg organiseren

C. Bijl
C. Bijl

12-11-19
12-11-19
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