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Bestuursvergadering 9 september 2020 
 
Aanwezig  : Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Frans Onken, Helga Mul, 
   Katouscha Boer, Marco van Vossen, Danny van Luijk,   
   Gabrielle Pelusi, Linda Oosting, Lies Wouters en Koen Doets. 
Afwezig (mk) : Kees Geel. 
   
1. Opening. 

Voor de vergadering vertelt Linda haar huidige situatie en dat het goed gaat met haar. Daarna 
neemt Kees Doets het woord en opent de vergadering ten 20:01 en heet de bestuursleden van 
harte welkom in de kantine “De Verlenging” van voetbalvereniging Oudesluis. Tevens van 
harte welkom Lies Wouters en Koen Doets. Fijn dat we weer even bij elkaar kunnen komen en 
wel op gepaste afstand.  

2. Tijd voor Dorpsgenoten/Insprekers. 
Geen. 

3. Notulen vorige vergadering 19 februari 2020. 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan Cor. 

4. In- en uitgaande post 
Nr. In/uit Item Onderdeel Omschrijving Adressant 

20200302 uit/in ADB Veldbezoek Reactie melding 276851 vlonder pleintje. ADB 
20200316 in ADB Zwembad Brenntag chloortank inspectieformulier ADB 
20200317 uit/in ADB Veldbezoek Reactie melding 132752 voetpad Noorderweg. ADB 
20200408 in Infra Oudesluis Zwembad Even bijpraten bijzonderheden zwembad ADB 
20200528 uit ADB MFR Letters De Bijenkorf MFR (Hans Ligthart) ADB 
20200529 in/uit Humanitas Samen langer thuis Reactie van D.v.L op vooraankondiging in RdeS Humanitas 
20200608 in Gem. Schagen Ijsclub Goedkeuring subsidie gasvrij maken ijsclub Gem. Schagen 
20200619 in Dorpsraden Windmolens Reactie op ontwikkelingen RES Dorpsraad 
20200622 in Bewoner 

 
Seizoensarbeiders Korte Ruigeweg Bewoner 

20200708 in Infra Oudesluis Zwembad Offerte Lutterman reparatie bestaande tegelwerk 00005022 ADB 
20200709 in Gem. Schagen De Akker Mogelijke gezamenlijke aanpak bootjes Gem. Schagen 
20200826 in Gem. Schagen Accommodatiebeleid Uitnodiging 12 oktober 2020 Gem. Schagen 
20200901 in Bewoner Polderpark Aanvraag bijdrage Sportfaciliteiten Polderpark. Bewoner 

5. Actiepuntenlijst.  
19/09.04 Datum gereed gewijzigd naar 20-04-2021. Via R.Lighart regelen. 

6. Financiële update. 
Linda. Inkomende en uitgaande post Penningmeester Algemeen Dorpsbelang Oudesluis. 
Ingekomen: 
- Financieel jaaroverzicht Rabobank 2019, Brief Rabobank omtrent nieuwe pas en pincode 
- Brief gemeente Schagen toekenning activiteitensubsidie 2020, Factuur Gemeente Schagen 

betreft de huur volkstuinen, Factuur gemeente Schagen aanslag gem. heffingen/ WOZ-
beschikking 2020, Mail van gemeente Schagen, toekenning budgetsubsidie zwembad 

- Factuur Dorpswerk Noord Holland, Jaarafrekening Vattenfall 
- Informatiebrief van PWN in verband met doorspoelen leidingen tegen legionella 
- Ontvangstbevestiging en beschikking teruggaaf energiebelasting toegewezen door de 

belastingdienst en Brief JSP wat betreft beëindigen stichting JSP 
Uitgaande: 
- Meldingsformulier Hoogheemraadschap adreswijziging penningmeester, mail naar 

gemeente Schagen n.a.v. factuur volkstuinen, adreswijziging penningmeester 
- Factuur 2020 naar penningmeester Zijper Eilant incl. brief inflatieverhoging 
- Subsidieaanvraag budgetsubsidie ingediend bij gemeente Schagen 
- Visvergunning 2020 betaald aan Visvereniging “de Poel” 
- Meterstanden elektriciteit doorgegeven aan Vattenfall 

7. Vaste agendapunten:  
a. Sluis/brug/pleintje.  

De vrijwilligers moeten nog de BHV opleiding volgen.  
Brug schoonmaken in 2021. 



   

 2 

b. Tuinen.  
Geen bijzonderheden.  

c. Zwembad/zwemvierdaagse.   
Frans Onken heeft een gebruikershandleiding opgesteld over activiteiten omtrent het 
zwembad. Ted wil gaarne meehelpen bij het testen van het zwembadwater. 
De voetgangerspoort gaat weer open op 1 oktober as. Doorgeven dat een spijl missing is van 
de toegangspoort. Actie à C. Bijl  
Contact opnemen met fa. Lutterman over de huidige offerte en dat het tegelwerk 
doorgeschoven kan worden naar 2021, Defecte tegels in maart ’21 opnemen.  
Actie à K. Doets en  F. Onken 
• Verbruik elektra. 
Stand elektra wordt 2 maandelijks opgenomen om werking zonnepanelen te controleren. 
Daar het zwembad afgelopen seizoen niet in gebruik is geweest geven de waardes een 
positieve uitkomst. Houden de standen in de gaten. 

d. Zijper Eilant. Geen bijzonderheden.   
e. Politie.  

Er zijn nieuwe BOA’s en komen zich een dezer dagen aan ons voorstellen. 
f. Aandachtspunten veldbezoek/FIXI. 

Het wapen van de brug is hersteld en ietwat hoger teruggeplaatst. Snelle actie gemeente, 
complimenten.  

g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis. 
• Nieuwbouw 
I.s.m. met Maikel Gielens is er een belangstellingsformulier samengesteld en zal als de 
omstandigheden het toelaten verspreid worden. 
Terrein handbalveld en oude skatebaan is beschikbaar gesteld voor nieuwbouw.     

h. Diversen. 
• Glasvezel. 
Buitengebied is aangelegd en zijn nu begonnen met de kern van het ons dorp.  
• AED kantine.  
AED kantine is verplaatst naar de bocht Melchiorstraat. 
Op Jippesstraat 66 is ook een AED aanwezig en bewoners hebben aangegeven aan de 
EHBO dat deze ook voor nood gebruikt mag worden. Klasse. 
• Korte Ruigeweg.  
De Korte Ruigeweg ziet er weer als een plaatje uit.  
Na de vakantie zou een evaluatie komen. Actie à K. Doets en C. Bijl. 
• Bossage achter flatje Jippesstraat/Melchiorstraat. 
Uitvoering bijna gereed. De oude bossage zal begin volgend jaar verwijderd worden.  
• IJsclub gasvrij.  
De aanvraag ijsclub gasvrij maken is door de gemeente goedgekeurd en de werkzaamheden 
zullen in oktober/november door fa. Koks uitgevoerd worden.   
•  Aanvraagformulier verenigingen en bewonersinitiatieven.  
Het formulier is goedgekeurd. Er is al een aanvraag binnengekomen voor meer sport-
attributen in het polderpark. Deze aanvraag zal middels het nieuwe formulier ingediend 
moeten worden. Tevens het opzetten van een projectgroep i.s.m. Koen Doets.  
• Bijeenkomst “Samen ouder worden in Oudesluis”. 
I.s.m. Danny, Lies en Irene Ruijter is een flyer opgesteld en verspreid (in RdeS) voor de 
bijkomst “Samen ouder worden in Oudesluis”in de MFR op 15 oktober as. Een goed 
initiatief.    
• Corona (Samen en voor voor elkaar, hulp en bijdrage) 
Initiatief van Helga en Lies. De reacties waren positief (ook van de Burgermeester Marjan 
van Kampen en van Wethouder Jelle Beemsterboer). 15 aanmeldingen en zijn geen 
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hulpverleningen nodig geweest. Aangemelde vrijwilligers hebben een plantje en kaartje als 
bedankje ontvangen. 
• Bootjes 
De gemeente komt met een gezamenlijke aanpak (Gemeente, HHNK en bewoners). 
• Afronden Polderpark (financieel) 
Opvragen bij projectleidster. Actie à K. Doets en C. Bijl 

i. Jaarplanner + HHR boekje.  
E.v. vergadering 4 november as. 

j. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente). PR door F. Onken en Marije. 
8. Rondvraag:   

Marjan. Afgelopen vrijdag begonnen met Jeu de Boules. Jeu de Boules vereniging 
Wieringerwaard heeft uitleg gegeven. Het was een leuke middag. Totaal 16 deelnemers.  
Leo Wilde heeft de coördinatie en heeft al een groepsapp gemaakt. 
Jeu de Boules verslag + foto’s op de website. Actie à C. Bijl 
Linda. Kan de MFR gehuurd worden voor feestjes en partij, daar de kroeg nog steeds niet open 
is? Moet gevraagd worden aan Joke Kruit. De Akker, Actie à K. Doets.  
Gabriella geeft aan te stoppen met ADB door meer ontwikkelingen eigen bedrijf. Uiteraard 
beschikbaar als hulp nodig is.  
Lies. Blij voor de uitnodiging en aanwezigheid.  
Katousch vraagt of Chantal Mintjes voor de volgende vergadering uitgenodigd kan worden. 
Actie K. Doets en C. Bijl. 
Danny heeft met een bewoonster gesproken over de toestand Poolhuis en heeft haar het e.e.a. 
over de huidige toestand uitgelegd. 
Cor. Er is een mail binnengekomen over de verkeerd geleverde vlaggen of wij die nog willen 
hebben, anders worden zij vernietigd. Er zal een offerte aangevraagd worden zowel ook voor 10 
grote vlaggen. Actie à K. Doets en C. Bijl 

9. Datum volgende vergadering 4 november 2020.    
Vergaderdata 2020:  n.t.b. ALV 2021 n.t.b..   

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 Actienemer Datum gereed 
19/06.06 BBQ commissie samenstellen en organiseren. G. Pelusi 04-09-21 
19/09.04 Aankopen 2 nieuwe plantenbakken. K. Boer 20-04-21 
19/11.02 Opbergkist voor loopmat maken. F. O. en C. B. 31-03-21 
19/11.04 Opnemen kapotte tegels zwembad. KD., CB.,FO. 01-03-21 
20/02.02 Overleg zwembad exploitanten gemeente F. O. en  D.v.L. 12-10-20 
20/09.02 Spijl missing van toegangspoort zwembad C. Bijl 04-11-20 
20/09.03 Contact opnemen met fa. Lutterman over offerte. Tegelwerk 

doorschuiven naar 2021. 
K. Doets en    
C. Bijl 

04-11-20 

20/09.04 Evaluatie uitvoering Korte Ruigeweg met HHNK. K. D. en C.B. 04-11-20 
20/09.05 Opzetten projectgroep n.a.v. ingediende aanvraag extra 

trainingstoestellen polderpark. 
Koen Doets 04-11-20 

20/09.06 Bijkomst “Samen ouder worden in Oudesluis”in de MFR  D.van Luijk en 
L.Wouters 

15-10-20 

20/09.07 Afronding Polderpark (financieel) opvragen. K. D. en C.B. 04-11-20 
20/09.08 Jeu de Boules verslag + foto’s op de website C. Bijl 04-11-20 
20/09.09 De Akker en de Oude Herberg K Doets 04-11-20 
20/09.10 Chantal Mintjes uitnodigen voor de ev. vergadering. C. Bijl 04-11-20 
20/09.11 Offerte 10 nieuwe vlaggen 150x100 en 100x75 K. D. en C.B. 04-11-20 

 


