Bestuursvergadering 4 september 2019
Aanwezig

: Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Katouscha Boer, Frans Onken,
Marco van Vossen, Kees Geel, Danny van Luijk, Helga Mul,
Gabrielle Pelusi, Linda Oosting en Jan Muntjewerf (PvdA),
Adriaan Schoenmaker (dorpsgenoot), Chantal Mintjes (gebiedscoördinator).
Afwezig (mk) : Co Wiskerke (CDA), Perry Vriend (Seniorenpartij).
1. Opening.
Kees Doets maakt gebruik van de bijna stilte en opent, na een wel verdiende vakantie de
vergadering ten 20:01 en heet de bestuursleden van harte welkom in de kantine van
voetbalvereniging Oudesluis.
2. Tijd voor Dorpsgenoten/Insprekers.
Adriaan Schoenmaker. Bedankt voor het mooie Polderpark, wij genieten ervan. Wij ergeren ons
aan de hoge snelheden voor ons huis. Is het mogelijk om plantenbakken te plaatsen. De Vz.
geeft uitleg over de situatie van voor- en tegenstanders om snelheidsbeperkende middelen toe te
passen voor hun huis. Chantal zal bij haar collega van verkeer vragen voor snelheidsmetingen
i.o.m. Adriaan Schoenmaker. Afhankelijk van de uitkomst zal verdere actie uitgezet worden.
Chantal Mintjes. Zij heeft een paar vragen. Ten eerste wil zij graag in gesprek gaan over de
projecten “Polderpark”en “Zwembad”. Dat kan op 10 oktober ten 16:00 uur Jippesstraat 68 met
Kees Doets en Frans Onken.
Ten tweede wil zij graag weten hoe de stand van zaken is omtrent de AED bij de kantine VVO.
Deze hing buiten het hek, daar het terrein afsluitbaar is. Dus AED buiten het hekwerk plaatsen.
Het e.e.a. zal Chantal met haar collega bespreken.
Tevens zal Chantal het onbeantwoorde mailtje BOA’s bespreken.
3. Notulen vorige vergadering 8 mei 2019.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan Cor.
4. In- en uitgaande post
Nr. In/uit Item
20190618 in ADB
20190619 in/uit ADB
20190626 in ADB
20190626 uit ADB
20190627 in Gem. Schagen
20190702
20190702
20190703
20190708

uit
uit
uit
in

ADB
ADB
ADB
Gem. Schagen

20190708
20190708
20190716
20190716
20190717
20190720
20190725
20190727
20190728
20190815
20190818
20190827
20190902

in/uit
uit
in/uit
in/uit
in
in/uit
in
in
in
in
in
in
uit/in

Leefbaarheid
ADB
Gem. Schagen
Gem. Schagen
Gem. Schagen
VVKKNH
Gem. Schagen
ADB
ADB
VVKKNH
Gem. Schagen
VVKKNH
ADB

Onderdeel

Omschrijving

AED Stickers pictogrammen
Brug Factuur schoonmaken brug
Politie Overleg BOA's overlast en onveilige situatie
MFR Extra sleutel voor EHBO ivm eigen AED
Dorpsraden Verslag bijeenkomst dd. 27 mei jl. dorpsraden, wijkver. en
college.
Politie Caravan parkeerplaats VVO
Verkeer en wegen Aanreiken ontbrekende fietsvoorzieningen.
Zwembad Definitieve meetresultaten Omegam
Dorpsraden Uitnodiging bestuur namens collage B&W op dinsdag 15 okt.
Indienen punten
Wooncompagnie Aangeven actuele zaken
MFR Nut en noodzaak glasvezel en Wifi MFR
Sluis Vervolg verslag bespreking Oudesluis + werven vrijwilligers
Leefbaarheid Uitnodiging startbijeenkomst Woonvisie 27 augustus
MFR Overzicht activiteiten MFR Oudesluis
Jongeren Uitstel jongeren betrekken bij werk dorpraad
Financieel Vaststelling subsidie zwembad 2018
Zwembad Herstelwerkzaamheden hekwerk ABC
Zwembad Verdeelsleutel zwembadbeheerders
Uitnodiging bijeenkomst Dorpswerk 24 sept. 2019
Verkeer en wegen Presentatie fietsnetwerk gemeente Schagen 2 september
Jongeren Vervolg betrekken jongeren bij dorpshuis
Zwembad Herstel hekwerk zwembad uitgevoerd.

Adressant
ADB
Gem. Schagen
ADB
ADB
Gem. Schagen
ADB
ADB
ADB
Gem. Schagen
ADB
ADB
Gem. Schagen
Gem. Schagen
Gem. Schagen
Dorpswerk NH
Gem. Schagen
ADB
ADB
VVKKNH
Fietsersbond
VVKKNH
ADB

5. Actiepuntenlijst.
19/06.03 Kees en Marjan Doets hebben de cheque Rabobankclubkas van € 305,81 ontvangen.
6. Financiële update.
In en uitgaande post penningmeester Algemeen Dorpsbelang Oudesluis:
Diverse betalingen MFR opknappen, opening polderpark, MFR en voetbal. Ontvangen van
gemeente Schagen voor opening polderpark. Tweede en laatste factuur Lutterman betaald.
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Factuur installatiebedrijf Koks, reparatie douches zwembad is betaald. Diverse facturen chloor,
metingen e.d. zwembad betaald, Mailcontact met gemeente Schagen ivm subsidie 2018, na
opnieuw indienen begroting subsidie 2018 ontvangen gemeente Schagen. Afrekening Nuon
ontvangen, € 216,06 bijbetalen, Herinnering van sportservice Schagen, betreft een ander
factuurnummer en debiteurennummer, klopt niet. Fout van hun, er komt een creditnota.
Werking en opbrengst zonnepanelen controleren. Opnemen met fa.Koks. Actie àC. Bijl
Verder zijn geen op- en aanmerkingen.
7. Vaste agendapunten:
a. Sluis/brug/pleintje.
Fa. Kossen is bereid om van dinsdag tot en met zaterdag de bediening van de brug en sluis
op zich te nemen. Er zijn dan nog 4 á 5 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. Bij voldoende vrijwilligers volgt meer informatie.
Linda Oosting wil als vrijwilliger op de lijst.
b. Tuinen.
Geen bijzonderheden, de wachtlijst groeit.
c. Zwembad/zwemvierdaagse.
Frans Onken geeft aan dat het zwembad op 15 september as. sluit en geeft een opsomming
van punten van het afgelopen seizoen.
- Waterkwaliteit was het gehele seizoen goed,
- Flowmeter is 17 jaar oud en is aan vervanging toe,
- Verbruik chloor 3000 liter (± € 900,00), hetzelfde verbruik als vorig jaar, zo ook
zwavelzuur,
- Shirts voor toezicht aangeschaft, overzicht benodigde items voor volgend jaar komt nog,
- Kist voor uitloopmat nog maken,
- Er zullen volgend jaar enkele herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door Lutterman,
- 2 extra (smily) borden moeten erbij komen,
- Informatiebord bij ingang aanpassen en diverse informatie naar website,
- Volgend jaar houten hekwerk vernieuwen door gemeente,
- Beter overzicht van zwemkaarten in voorverkoop bij Frans S. en regelmatig gelden
ophalen. Danny van Luijk zal dit op zich nemen.
- Hoe om te gaan met zwemkaarten bij individuele zwemmers. Weekkaart voor
buitenstaanders,
- I.v.m. onenigheden gaat de poort ‘s avonds op slot, geen reactie op mail BOA’s,
- De taken worden gedaan door 3 man/vrouw, waarbij de meeste werkzaamheden op de
schouders van Frans Onken komen. Dus graag iemand erbij voor volgend jaar.
- Job Roels geeft aan wel wat te willen betekenen voor het zwembad,
- Verdeelsleutel vergoeding werkzaamheden doorgeven aan C. Bijl voor het HHR. Actie
à F. Onken,
- Maandag 10 september as. zal de nieuwe buurman van Kees Doets een kijkje gaan nemen
bij het zwembad,
- Zwemvierdaagse ging dit jaar niet door, volgend jaar anders inplannen,
- 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 via FIXI aangemeld, maar niet op alle punten is reactie.
Wordt meegenomen tijdens overleg B&W en ADB op 15 oktober as.
g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis.
• Nieuwbouw
Eind september zal contact opgenomen worden met Michel Chielens over vervolg CPO.
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h. Diversen.
• Glasvezel.
Helga Mul geeft aan dat er een grote kans is dat glasvezel in Oudesluis wordt aangelegd.
Gaat achter de vraag aan of ook de MFR voorzien kan worden van glasvezel.
Uitzoeken de mogelijkheid voor WIFI in de ijsclubkantine. Actie à Helga Mul
•
Vergadering Dorpsraad en College B&W dinsdag 15 oktober. Aanwezig zijn:
Kees Doets, Cor Bijl, Linda Oosting, Katouscha Boer, Frans Onken en Danny van Luijk.
Agendapunten: FIXI, BOA’s, AED kantine, Nieuwbouw, MFR (glasvezel, WIFI en huur en
gebruik).
•
Nieuwe voorzitter vanaf 2020. Wie is de nieuwe gegadigde, tevens zal C. Bijl zijn
functie willen overdragen. Blijft nog minimaal 1 jaar bestuurslid.
i. Jaarplanner + HHR boekje.
Werkzaamheden zwembad verwerken in het HHR. Actie à C. Bijl.
j. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).
PR door F. Onken en Marije. De website wederom herzien (zie bv. De informatie bij de
visclub). Actie à K. Doets en C. Bijl. Verder geen bijzonderheden.
8. Rondvraag:
Linda Oosting geeft Frans Onken een compliment omtrent het zwembad. De communicatie
verliep goed. Nog de verdeelsleutel doornemen. Actie à L. Oosting en F. Onken.
Marjan Doets geeft ook de complimenten aan Frans O. Geeft aan dat het onderhoud van de jeu
de boules banen voor onze rekening is, maar er is een vrijwilliger.
Danny van luijk geeft aan dat Jolanda Buter 15 september een zwemdisco wilt organiseren. De
Vz. vraagt of zij dit zelf mag regelen, ook het stukje in RdeS.
Katouscha Boer vraagt waar onze oude plantenbakken zijn. Er staan nu andere. C. Bijl meldt dat
de oude bakken aan de onderzijde geheel verrot waren. Wel wil Katouscha dat de oude
beplanting teruggeplaatst kan worden. Vragen of dit nog mogelijk is. Actie –> C. Bijl.
Helga Mul wil graag weten wat het verbruik is van de zonnepanelen. Zie punt 6.
Cor Bijl vraagt of er een welkomskaart kan naar de nieuwe bewoners Grote Sloot 498.
Danny van Luijk vraagt waarom wij niet vergaderen in de nieuwe MFR. Antwoord is HUUR.
9. Datum volgende vergadering 9 oktober.
Vergaderdata 2019: 13 november .
10. De voorzitter bedankt een ieder voor hun “positieve” inbreng en wel thuis en sluit de
vergadering ten 22:17 uur.

Actiepuntenlijst.
Actie punt
18/10.03
19/01.04
19/03.01
19/03.06
19/06.04

19/09.02

Actie
Vrijwilligers badmeester
WIFI IJsclub kantine
Uitzoeken gasvrij de Ijsclub kantine. Elektr. Verwarming
Actie bootjes
Oproep vrijwilligers bediening brug en sluis in RdeS + vragen
de coordinatie.
BBQ commissie samenstellen en organiseren.
Werking en opbrengst zonnepanelen controleren. Opnemen met
fa.Koks
Verdeelsleutel werkzaamheden in het HHR vewerken.

19/09.03

Website ADB wederom herzien + toevoegen items zwembad

19/09.04

Beplanting nieuwe plantenbakken opvragen bij de gemeente.

19/06.06
19/09.01

Actienemer
Allen
H. Mul
L. Oosting
L. Oosting
K. Doets,
C. Bijl
G. Pelusi
C. Bijl
C. Bijl
F. Onken
K. Doets,
C. Bijl
C. Bijl

Datum gereed
21-11-18
08-05-19
08-05-19
08-05-19
04-09-19
04-09-19
09-10-19
09-10-19
09-10-19
09-10-19
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