Notulen vergadering 31 januari Dorpsbelang Oudesluis
Aanwezigen
Danny van Luijk, Marco van Vossen, Lies Wouters, Adrian Schoenmaker , Katouoscha de Boer, Linda
Oosting, Frans Oncken, Kees Geel, Demys Dijkshoorn, Jelle Beemsterboer
* Opening om 19.30u
Geen notulen, LW maakt vandaag notulen in afwezigheid van Helga Mul
Margreet Zonneveld zou aansluiten, maar is er niet. Geen afbericht ontvangen
Twee bezoekers vandaag: Adriaan Schoenmaker en Demys Dijkshoorn stellen zich kort voor
Danny geeft aan dat Adrian ook kandidaat is als voorzitter
Frans geeft ook aan dat hij als vice-voorzitter een stapje terug doet, dus er wordt ook een vicevoorzitter gezocht.
Jelle Beemsterboer sluit nog aan.
* Inkomende post:
- mail van Co vraag speerpunten

Wat doet het CDA voor Oudesluis?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huurwoningen bouwen op de locatie van het handbalveld.
Woningbouwplan op de oude timmerfabriek doorzetten.
De doorvaarbaarheid van de sluis goed benutten voor de waterrecreatie in het dorp
Het CDA wil onderzoeken of ‘t Zijper Eilant geschikt is voor bewoning, bijvoorbeeld door
lokale woningzoekenden.
Beter onderhoud van straten, fietspaden, voetpaden en groen.
Blijven steunen van het zwembad, wij werken mee aan de renovatieplannen.
Blijvende steun voor het DOP
Het CDA maakt dankbaar gebruik van de adviezen van de actieve dorpsraad Oudesluis.
De kermis blijven we groots vieren in het dorp.
Onderkomen biljartvereniging en toneelvereniging

’t Zijper Eilant wordt bekeken voor permanente bewoning. Jelle geeft aan dat dit de komende
maanden gaat besproken worden. Vanuit beheer tZijper EIlant zij zijn daar geen voorstander van
(volgens Christina)
- mail van Co werkbezoek Puck en Co
De vraag waarom Marjan Klok zou meelopen met dit werkbezoek? Geen idee. Danny gaat dit met
Marjan opnemen.
* Financiële update door Linda
- Frans had chloor besteld voor het zwembad en had voordeligere prijzen afgesproken, maar we
kregen uiteindelijk toch de oude, duurdere prijzen aangerekend. Linda heeft hier een credit nota voor
aangevraagd en dat geld is nu binnen
- De facturen voor de attenties voor het zwembad zijn overgemaakt
- kosten voor de kerst zoals reparatie LED en koffie/thee voor bij het zetten van de boom zijn aan
Danny en Lies terugbetaald
- Vanuit de kerstactviviteiten in het dorp zijn door Rina en Piet Slik geld overgemaakt naar het
Dorpsbelang. 150 Euro opbrengst kerstmarkt en 140 Euro opbrengst kerstbomen verkoop
* Nieuwbouw Oudesluis

- Update vergadering woningbouw. Veel interesse voor. Plannen zien er mooi uit. Jelle geeft aan dat
het een gekoppeld plan is met een woningbouw plan in Schagen en dat het wel mogelijk is dat er een
procedure wordt ingediend zodat het plan vertraagd wordt.
- De aanmeldingsprocedure om in aanmerking te komen voor deze woningen wordt in Rond de
spoorhalte gepubliceerd.
- Vanuit de Melchiorstraat was er de zorg dat de riolering van de nieuwe bouw op de Melchiorstraat
wordt aangesloten want die heeft daar al problemen mee.
- Bij de timmerfabriek is het plan ingediend en is Ron Smit nu bezig met de nodige vergunningen.
* Zwembad
Danny heeft contact gehad met Teun en Ramon. Binnenkort wordt met hen afgesproken. Danny en
Frans geven een update dat Schagen Actief gecontacteerd is om te kijken dat zij de exploitatie kunnen
overnemen. Danny gaat hier achteraan.
* Nieuwe inwoners
Jippestraat 44 zijn nieuwe bewoners. Helga heeft nieuwe kaarten besteld en die bij Marjan Doets
afgegeven die dit graag blijft voortzetten om nieuwe inwoners in oudesluis welkom te heten. Lies gaat
doorgeven aan Marjan Doets dat er in de Jippestraat 44 nu nieuwe inwoners zijn.
* Kerst: afronding
Alles goed verlopen. Tijdens het aftuigen van de boom werd voor volgend jaar een lichtjesboom
geopperd. Linda gaat even onderzoeken wat er allemaal kan. Katouscha gaat in Callantsoog vragen
waar zij hun boom vandaan hebben.
* Brug/sluis/plein
Datum brug schoonmaken: 14 mei 2022 om 8u30
Kees, Demys en Marco en Tim
Kees regelt het schoonmaakspul
* MFR
Woensdag hebben Danny en Linda een gesprek met Joke Kruyt over de beschikbaarheid van de MFR.
* Bomenplantdag
Datum voor bomenplantdag staat gepland op zaterdag 5 maart. 1 van de wethouders komt de
ochtend openen met een woordje. Er komt een uitnodiging in de spoorhalte voor de kinderen om een
eigen boom te planten. En een oproep voor de volwassenen om te helpen. Vandaag 31 januari zijn er
plots bomen geplant op de plaats waar de gemeente had aangegeven dat we dit op bomenplantdag
zouden doen. Daar gaat LW achteraan bellen.
* Jaarplanning 2022
8 maart 19u MFR vergadering
4 april jaarvergadering om 19u voor dorpsbelang en 20u voor inwoners
- Jaarvergadering thema: bijen, en als backup het stel dat bij Hoenderdael werkt.
10 mei19u MFR vergadering
Zaterdag 25 juni 18u met aansluitend bbq bij Danny
* Wvvtk
Katouscha: ik vind dat we naastig op zoek moeten gaan naar bestuursleden
Linda: steiger gebouwd op de akker met verschillende boten die de vaarbaarheid daar vermindert.
Margreet Zonneveld heeft aangegeven dat er voorlopig niets gebeurt. Jelle geeft aan dat er voor een
steiger wel een vergunning moet aangevraagd worden en dat er dan een officieel verzoek tot
handhaving kan ingediend worden.
Jelle: dankjewel dat ik mocht aansluiten
Lies: de vraag om als je een bepaalde taak niet kan oppakken zelf aan iemand anders te vragen om dat
over te nemen
Danny: er staat bij de Herberg een bordje; uitsluitend parkeren voor de Herberg. Katouscha en Linda
gaan dit tijdens het werkbezoek ook bespreken. Danny gaat fixie invoeren

Actielijst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Inventarislijst wat en waar ligt
Aanpassing kvk
Afronden en controleren 2x jaarcijfers
Danny gaat contact opnemen met Marjan Klok
Afspraak plannen met Ramon en Teun (Schagen Actief)
Nieuwe inwoner doorgeven aan Marjan Doets
Linda gaat onderzoeken wat er kan ipv een traditionele
kerstboom op het dorpsplein
Navragen waar Callantsoog hun boom vandaan hebben
Miranda vragen om op de jaarvergadering te vertellen
over de bijen
Jaarvergadering aankondigen in Spoorhalte
Linda gaat aan Karin Tijmes vragen
Fixie invoeren voor bordjes parkeren bij Herberg

Danny
Danny
Linda/Helga
Danny
Danny
Lies
Linda
Katouscha
Danny
Lies
Linda
Danny

Datum?

2-2-2022
14 februari
10 februari
Volg
vergadering
8 maart

