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Bestuursvergadering 28 februari 2021 

 
Aanwezig  :  

Afwezig (mk) :  

 
1. Opening.  

Dit verslag dient als tussenoverleg en geeft een stand van zaken aan tot en met 28 februari 2021.  
2. Tijd voor Dorpsgenoten/lnsprekers.  

Geen.  
3. Notulen vorige vergadering.  

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

20200302 uit/in ADB Veldbezoek Reactie melding 276851 vlonder pleintje. ADB 

20200912 in Infra Oudesluis Kerkje Herstart Cultuurkerkje met winnaars SBS6 Kerkje Oudesluis 

20200921 uit ADB Aanvraag 
initiatieven 

Toesturen aanvraagformulier voor dorpsinitiatieven, 
Sportfaciliteiten 

ADB 

20200921 uit ADB Verkeer en 
wegen 

Aanvraag evaluatie verrichte werkzaamheden Korte 
Ruigeweg HHNK 

ADB 

20200922 in ADB Zwembad Reactie Lutterman op uitstel herstelwerk-zaamheden 
tegelwerk naar 2021 

Tegelwerk 

20200924 in VVKKNH 
 

Nieuws steungelden dorpshuizen Dorpswerk NH 

20200925 in Infra Oudesluis Kerkje Diverse optredens in Cultuurkerkje Kerkje Oudesluis 

20200925 uit ADB Zwembad Openstellen voetgangerspoort per 1 oktober. GH ADB 

20200930 in Leefbaarheid Welzijn Uitstel bijeenkomst "Samenouderworden" ADB 

20200930 uit ADB Zwembad Openstellen voetgangerspoort per 1 oktober. DK ADB 

20200930 in Infra Oudesluis Kerkje Oktober 2020, Programma aanpassing ivm Corona Kerkje Oudesluis 

20201001 in Gem. Schagen Accommodatie Informatieavond accommodatiebeleid 12 oktober as. Gem. Schagen 

20201002 in/uit Infra Oudesluis Zwembad Reactie geen analysegegevens seizoen 2020, ODNHN ADB 

20201005 uit Infra Oudesluis Zwembad Aanvraag offertes herstellen tegelwerk zwembad ADB 

20201005 uit/in Infra Oudesluis Nieuwbouw Berichten over uw buurt, Sloop /nieuwbouw Sportlaan 2 Gem. Schagen 

20201006 in VVKKNH Dorpsraden Dorpsraden, hoe gaat het met jullie? Dorpswerk NH 

20201006 in  Fracties CDA CDA plannen voor Oudesluis Fractie 

20201007 in ADB 
 

Orderbevestiging aankoop vlaggen Oudesluis Bedrijf 

20201007 in Gem. Schagen Sluis Persbericht. Uitbreiding bediening en reparatie Oudste 
zeesluis van Europa 

Gem. Schagen 

20201009 uit/in Gem. Schagen Leefbaarheid Financiële afronding project DOP Oudesluis Gem. Schagen 

20201010 uit/in ADB Zwembad Herstellen slot en spijl toegangspoort + beugel keldertrap Gem. Schagen 

20201014 uit/in Bewoner Nieuwbouw Berichten over uw buurt, Sloop /nieuwbouw Sportlaan 2- Gem. Schagen 

20201021 in VVKKNH 
 

Uitnodiging 27 oktober 2020, Online Dorpswerk NH 

20201028 in Gem. Schagen Fixi Melding vlonder pleintje afgehandeld, afgespoten + 
behandeling met anti mos 

Gem. Schagen 

20201029 in Gem. Schagen Leefbaarheid Uw mening is belangrijk "Samen.schagen.nl" Gem. Schagen 

20201102 in Gem. Schagen Leefbaarheid Inventarisatie reacties op RV Gem. Schagen 

20201128 in Gem. Schagen Nieuwbouw Te weinig woningen voor jongeren Gem. Schagen 

20201222 in Bewoner 
 

Kerstgroet F1 Bewoner 

20201223 in ADB Ijsclub Factuur Jkoks Bedrijf 

20210102 in Bewoner 
 

Overlijdenskaart W. Ambuul Bewoner 

20210104 in Gem. Schagen Leefbaarheid Schagen samen aardgasvrij Gem. Schagen 

20210108 in Gem. Schagen Subsidie Activiteitensubsidie 2020 (incl. bijdrage a 2,00 per inw.) Gem. Schagen 

20210111 in Nieuwbouw Nieuwbouw Conceptaanvraag woningbouw De Akker Bedrijf 

20210115 uit ADB Algemeen Taakverdeling bestuur ADB ADB 

20210119 in Gem. Schagen Leefbaarheid Uitnodiging Schagen samen gasvrij Gem. Schagen 

20210121 in Bewoner Leefbaarheid Aanvraagformulier vereniging tennislessen Bewoner 

20210126 in/uit ADB AED Aanvraag contact voor onderhoud ADB 

20210127 in/uit ADB Leefbaarheid Aanvraag bomenplanting Oudesluis ADB 

20210127 in Provincie NH Leefbaarheid Online locatie-onderzoek huisvesting buitenlandse 
werknemers 

Provincie NH 

20210129 in/uit ADB Zwembad Reactie op beperkte risicoanalyse Legionella 
zwembadwater 

ADB 

20210203 in Gem. Schagen Verkeer en 
wegen 

Wat vind u een verkeersonveilige situatie Gem. Schagen 

20210203 in/uit Gem. Schagen Nieuwbouw Overzicht woningbouwplannen gem. Schagen Gem. Schagen 

20210211 in ADB Nieuwbouw Oprichten CPO stand van zaken Bouwend 
Waarland 

20210219 uit/in ADB Nieuwbouw Mail naar wethouder Jelle Beemsterboer voor afstemmen 
plannen met alle partijen 

ADB 
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20210104 Schagen samen gasvrij. Oudesluis heeft hier al een stukje aan voldaan door de 

IJsclubkantine gasvrij te maken 
5. Actiepuntenlijst.  

Geen bijzonderheden  
6. Financiële update.  

Linda. Inkomende en uitgaande post Penningmeester Algemeen Dorpsbelang Oudesluis.  

Ingekomen:  

- diverse nota’s zakelijke rekening Rabobank 

- 11/12/20 rekening gemeentelijke heffingen 

- PWN meterstanden doorgegeven (24/11/20 stand 08080), 15/12/20 Jaarafrekening PWN 

- Afrekening dorps kerstboom, € 325,- betaald. (kerstboom 2019 was € 220,- 

- 23/12/20 Rekening van Lautenbag Reclame i.v.m. vlaggen Oudesluis, is betaald 

- 23/12/20 Gemeente Schagen toekenning activiteitensubsidie 

- 5/1/21 Gemeente Schagen toekenning subsidie zwembad 2021. 

- Rekening van Gemeente Schagen i.v.m. gebruik MFR in 2020, is betaald. 

Uitgaande:  

- oktober aanvraag activiteitensubsidie bij gemeente Schagen 

- 11/12/20 contact met PWN i.v.m. aanmaken mijn PWN. 

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

Uitbreiding bediening en reparatie Oudste zeesluis van Europa  

De Oude Sluis is gerepareerd en weer veilig voor passanten over het water. Het afgelopen  

vaarseizoen heeft dit tot aanzienlijk meer gebruikers geleid. Vanaf volgend vaarseizoen  

wordt de sluis ook door vrijwilligers bediend, waardoor het rondje Oudesluis-Amstelmeer-  

Kolhorn-Oudesluis nog beter toegankelijk is. De overeenkomst voor de samenwerking in de  

bediening wordt deze maand bestuurlijk bekrachtigd, maar in verband met corona wordt een  

feestelijke handeling bij de sluis verplaatst naar het begin van het volgende vaarseizoen.  

De vrijwilligers moeten nog de BHV opleiding volgen.  

Brug schoonmaken in 2021.  

Melding 276851 is afgehandeld: Vlonder onder bankjes pleintje zijn afgespoten en 

behandeld met anti-mos.  

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.  

Huidige offerte en tegelwerk wordt doorgeschoven naar 2021. Defecte tegels in maart '21  

opnemen. Er zijn nog enkele offertes elders opgevraagd, maar tot heden geen reactie.  

Actie  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.  

• Hekwerk.  

De grote toegangspoort is geheel vervangen en diverse herstelwerkzaamheden aan de  

afrastering zijn uitgevoerd. Klasse.  

• Verbruik elektra.  

Helaas blijkt dat de aardlek van de zonnepanelen eruit geklapt is. Geconstateerd bij het 

betreden IJsclubkantine 10 februari jl. Storing is gemeld.  

d. Zijper Eilant. Geen bijzonderheden. 

e. Politie.   

Er zijn nieuwe BOA's en komen zich te zijner tijd aan ons voorstellen.  

f. Aandachtspunten veldbezoek/FIXI.  
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Het wapen van de brug is hersteld en ietwat hoger teruggeplaatst. Snelle actie gemeente,  

complimenten.  

g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis.  

• Nieuwbouw  

Zie persbericht "Gemeente Schagen presenteert alle woningbouwplannen"  

 van 3 februari 2021  .............................. (zie bijlage) 

Terrein handbalveld en oude skatebaan is beschikbaar gesteld voor nieuwbouw. Op CPO  

basis. Nieuwbouwplannen R. Smit De Akker 15,24 appartementen, 2 collectieve  

fietsenbergingen en 36 parkeerplaatsen (24 app. x 1,5 ppl.). Dit plan staat niet in het  

overzicht woningbouwplannen gemeente Schagen. (zie bijlage) 

Op vrijdag 19 februari contact opgenomen met beide partijen en een mail naar wethouder  

Jelle Beemsterboer. Op 21 februari reactie ontvangen en 28 februari gevraagd om overleg in  

te plannen om met alle partijen de nieuwbouwplannen af te stemmen.  

Actie  C. Bijl en K. Doets 
h. Diversen. 

• Glasvezel.  

Buitengebied is aangelegd en zijn nu begonnen met de kern van het ons dorp.  

• AED MFR de Bijenkorf  

Onderhoud AED i.o.m. gemeente. Actie  C. Bijl  

• Berichten over uw buurt.  

Er is correspondentie geweest over voorgestelde bouwplannen (sloop en nieuwbouw)  

Sportlaan 2. Het is slechts een aanvraag. De gemeente moet die gelijk publiceren.  

Het plan moet nog getoetst worden. Wij worden op de hoogte gehouden.  

• IJsclub gasvrij.  

De ijsclub is gasvrij gemaakt in november door fa. Koks.  
De gasmeter is verwijderd, infrarood panelen en led verlichting zowel voor binnen als  
voor buiten zijn aangebracht. Het werkt uitstekend. Nu de goede werking van de  
zonnepanelen nog. Subsidie gemeente Schagen is ontvangen en de factuur fa. Koks is  
betaald. Door de kosten Liander voor het verwijderen van de gasmeter is budget met  
€ 255,40 overschreden.  

• Aanvraagformulier verenigingen en bewonersinitiatieven.  

Aanvraag bijdrage Sportfaciliteiten Polderpark. Er moet nog een commissie samengesteld  
worden om dit project op papier te zetten met kostenoverzicht.  
Aanvraag bijdrage tennislessen voor jeugdleden. Zodat er weer impuls komt in  
ledenaantal. Inschrijving is positief, er hebben zich al 15 nieuwe leden aangemeld voor de  
lessen. ADB heeft dit initiatief goedgekeurd met een eenjarige toekenning van € 750,00.  
Na definitieve inschrijving wordt overzicht nieuwe leden t.z.t. aangereikt. Na  
goedkeuring zal de aanvraag worden ondertekend.  

• Boomplantdag Oudesluis  

Lies heeft het initiatief genomen om als dorp deel te nemen aan de 'Nationale  

Boomfeestdag' (ook: 'Boomplantdag'), in Nederland jaarlijks gehouden op de derde  
woensdag in maart. Deels als bijdrage aan de natuur, maar ook zeker deels om een leuke  

activiteit te organiseren voor de kinderen in ons dorp.  
We zouden dan de kinderen in het dorp kunnen uitnodigen dat ze een boom kunnen  
komen planten en de oudere jeugd eventueel vragen de kinderen hierbij te komen helpen?  
In 2021 wordt de 'Nationale Boomfeestdag' op woensdag 17 maart gehouden, maar daar  
de gemeente pas volgend jaar op diverse plaatsen bomen gaat vervangen zal dit project in  
2022 plaatsvinden. Actie -7 L. Wouters  

• Bootjes  

De gemeente komt met een gezamenlijke aanpak (Gemeente, HHNK en bewoners).  

• Afronden Polder park (financieel)  

Opgevraagd. Het financieel verslag is nog niet helemaal rond. Als deze gereed is worden  

wij hierover z.s.m. ingelicht.  
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• Kerstperikelen  

De Kerstboom is afgetuigd en opgeruimd door de familie van Luijk, bedankt.  

De brugversiering zal een dezer dagen verwijderd worden. De ophanging zal aangepast  

worden zodat hij de volgende jaren weer op de juiste hoogte hangt  

• Algemene Ledenvergadering en takenverdeling voor de toekomst ..  

- Kees en Marjan hadden dit jaar af zullen treden en ik ga per 1 april as. met pensioen,  

dus ook deze vacature komt vrij in april 2021.  
- De taak van Kees wordt overgenomen door Danny.  
- Gabriella heeft aangegeven te stoppen, dus moet deze bijzittersvacature nog worden  

ingevuld?  

Er zal een kast met slot geplaatst worden in de MFR voor het archief van ADB. 
- Nieuwe bestuursleden zijn Lies en Koen. Moet er nog een bestuurslid bij?  
- De vraag is nu, welke vacature gaat door wie ingevuld worden?  
- Allen nadenken welke taken jullie aanspreken en door wie ingevuld kunnen worden.  

i. Jaarplanner + HHR boekje.  
E.v. vergadering wordt t.z.t. bekend.  

j. ADB PR (SClRdeS/Website/Omringexpress/gemeente). PR door F. Onken.  

8. Rondvraag:  

Geen  

9. Datum volgende vergadering n.t.b.  

Vergaderdata 2021: n.t.b. AL V 2021 n.t.b ..  

 

Actiepuntenlijst 
 

Actie punt Actie Actienemer Datum gereed 

19/06.06 BBQ commissie samenstellen en organiseren.  04-09-21 

19/09.04 Aankopen 2 nieuwe plantenbakken. K. Boer 20-04-21 

19/11.02 Opbergkist voor loopmat maken. F.Onken, C.Bijl 31-03-21 

19/11.04 Opnemen kapotte tegels zwembad. KD., CB.,FO. 01-03-21 

20/09.05 Opzetten projectgroep n.a.v. ingediende aanvraag extra 

trainingstoestellen polderpark. 

Koen Doets 04-11-20 

21/02.01 Overleg alle partijen nieuwbouwplannen C.Bijl,K.Doets 01-03-21 

21/02.02 Onderhoud AED MFR C. Bijl 01-04-21 

21/02.03 Boomplantdag 2022 L. Wouters 01-03-22 
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