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Notulen inwonersavond

Datum: 16 mei 2017

Locatie: Westvoorne te Goedereede

Aanwezige leden Stadsraad: Desirée van Halewijn, William Tanis, Erna de Jong , Linda Hobbel,
Adam van Heest.
Datum volgende vergadering: 13 juni 2017

Agenda
1
2
3
4
5
6
7

Welkom door de voorzitter
Jaaroverzicht
Verantwoording financiën
Aanvraag kernsubsidie vakantiespelweek Hervormde kerk
Presentatie Postcoderoos
Plenair deel
Sluiting

1 Opening
Voorzitter Desirée van Halewijn heet de inwoners van Goedereede van harte welkom.

2 Jaaroverzicht
Desirée geeft in een verslag het jaaroverzicht van de Stadsraad Goedereede weer.
Tussendoor is er gelegenheid om te reageren. De opmerkingen zijn hieronder terug te
lezen. Het verslag zal als bijlage toegevoegd worden onder bijlage 1 ‘Jaaroverzicht’
Punt
Opmerking
Parkeerproblemen

•

•

Volgens een aantal inwoners is een deel van de gele
streep op de Noordzijde Haven zelf aangebracht door
een bewoner. De gemeente zal dit opnemen en een
controle uitvoeren.
Een andere bewoner van de Noordzijde Haven geeft aan
het eventueel fijn te vinden als alleen de bewoners in
de straat mogen parkeren. Toeristen kunnen gebruik
maken van de parkeerterreinen.
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•

Een bewoner van de Markt heeft in het verleden diverse
malen gebeld met de gemeente over het parkeren op
de Markt. Volgens hem wordt er op de Markt door de
BOA’s nu goed gehandhaafd. Ook lijkt het hem fijn als
inwoners elkaar aanspreken op fout parkeren.

•

De heer T. geeft aan dat hij een brief heeft geschreven
aan de gemeente over het eventueel laten plaatsen van
ondergrondse containers. Er is hem een reactie beloofd
via de gemeente, nadat er een advertentie in de krant
geplaatst zou worden, maar hij heeft tot op heden niets
gehoord.

Onkruid
verwijdering

•

Er wordt een tip voor de gemeente voor het
verwijderen van het onkruid omgeving Markt gegeven:
geef vooraf aan wanneer de gemeente het onkruid wil
komen verwijderen, zodat de inwoners hun auto’s
tijdelijk even ergens kunnen parkeren en de
werknemers van de gemeente overal bij kunnen.

Veegwagen

•

Het zou fijn zijn als de gemeente, net als vroeger, na een
evenement weer met de veegwagen langs komt.
De Zuidzijde Haven wordt door de veegwagen
meegenomen, maar de Noordzijde Haven wordt vaak
overgeslagen.

•

3 Verantwoording financiën
•

De penningmeester, William Tanis, geeft een verantwoording voor de financiën
met behulp van het Leefbaarheidsplan. Zie document Leefbaarheidsplan 2017.

4 Aanvraag kernsubsidie Vakantiespelweek Hervormde Kerk
•

Er wordt een mooie duidelijke presentatie gegeven met een uiteenzetting van
de activiteiten en kosten. De aanwezige inwoners gaan akkoord met de
subsidieaanvraag van € 1000.

5 Presentatie Postcoderoos
•

Gert-Jan van Veen geeft informatie over de Postcoderoos. Meer informatie is te vinden
op de website: www.zonnehub.nl/goedereede

6 Plenair deel
De inwoners krijgen een blad en worden gevraagd een ‘leefbaarheidsprobleem’ in te
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brengen waarvoor tips en oplossingen worden gezocht.
Hieronder de opbrengsten:
•
•
•

•
•

•

Te veel hondenpoep vooral op de Mariadijk en de slopjes naar de Mariadijk.
Eventuele oplossing(en): hondenpoepbakken plaatsen en eventueel een
verkeersbordje plaatsen. Onder de aandacht brengen in de krant.
Er wordt véél te hard gereden op de Mariadijk.
Eventuele oplossing(en) de snelheid eruit halen
Er ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties in de ‘Pit’. De straten zijn smal. Een
voorbeeld is de bocht bij Oostdam. De gevaarlijke situatie levert veel ergernis op.
Eventuele oplossingen: parkeerverboden instellen. De bocht groter maken bij
Oostdam door de bosschages weg te halen. En de bewoners zelf kunnen langzamer
rijden en dichter langs het trottoir rijden.
Er wordt namens de verenigingen gevraagd of er bij de herbestrating van de Markt
een buis voor de vlaggenmast met afdekdeksel geplaatst kan worden. Hetzelfde
geldt voor de kerstboom.
Er passeren te zware campers, bussen en vrachtwagens de Noordzijde Haven. De
straat wordt hierdoor kapot gereden en er komen scheuren in de gevels.
Eventuele oplossing(en): wordt over nagedacht maar de inwoners zouden het fijn
vinden als de Stadsraad het probleem op wil nemen met de gemeente.
Twintig tot vijfenveertigjarigen laten weinig van zich horen bij de ontwikkelingen van
de stad. Ook op deze avond zijn ze waar ondervertegenwoordigd.
Eventuele oplossing(en): Facebookpagina aanmaken. Samen met andere dorpsraden
een strategie bedenken om hen te betrekken bij de ontwikkelingen op GoereeOverflakkee.

7 Afsluiting
•

Voorzitter Desirée van Halewijn bedankt de inwoners voor hun aanwezigheid en ideeën.
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