http://www.tuxx.nl/

Notulen

Datum: 13 juni 2017

Locatie: Oostdam te Goedereede

Aanwezig: Desirée van Halewijn, William Tanis, Linda Hobbel, Adam van Heest,
Afwezig: Erna de Jong
Datum volgende vergadering: 6 september 2017
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Opening
Notulen vorige vergadering
Mededelingen
Ingekomen stukken
Evaluatie inwonersavond 16 mei
Subsidieaanvragen 2018
Jongeren in Goedereede
Basisscholen in Goedereede
Rondvraag
Sluiting

1 Opening
De voorzitter Desirée van Halewijn opent de vergadering.
Inloop: Pieter v/d Kamp heeft spreektijd aangevraagd en is aanwezig bij de inloop voor de inwoners.
Hij bespreekt met ons zijn ideeën voor de aankleding van de Markt. Hij wil graag dat de paaltjes voor
zijn huis blijven staan. Anders parkeren er auto’s voor zijn huis. Voor de subsidieaanvragen heeft hij
een goed idee. Het lijkt hem handig als de aanvragen op de website geplaatst worden, zodat de
inwoners zich alvast kunnen inlezen.

2 Notulen vergadering 9 mei 2017
Agendapunt

Opmerking
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3 Mededelingen
3.1 William mist een rekening van februari voor de huur van Oostdam voor de

gehouden vergadering. De rekening voor het rondbrengen van de enquête moet
ook nog uitbetaald worden.

4 Ingekomen stukken
Onderwerp

Eventuele actie

4.1 Uitnodiging FOGO

Desirée gaat na of dit interessant is voor de
Stadsraad

4.2 E-mail Martijn

Het college heeft ingestemd met de uitvraag
voor het voormalige gemeentehuis van
Goedereede. We moeten aangeven wie er
vanuit de Stadsraad in de
beoordelingscommissie wil plaatsnemen.
Adam wil zich hier voor opgeven. Desirée
neemt hierover contact op. Eventueel is zij
ook back up mocht Adam verhinderd zijn.

Hoogmoed gemeente.

4.3 E-mailadres Gert-Jan van

Veen

4.3 Response gemeente over

de speeltuinen
Jongkoenstraat en
Nieuwe Oostdijk

Desirée vraagt dit na. Ook gelijk de informatie
over de postcode Roos voor op de website
vragen.

Zie bijlage 1. Desirée gaat weer met het
groepje kinderen van de Jongkoenstraat om
de tafel.
In de toekomst de scholen erbij betrekken.

5 Evaluatie inwonersavond 16 mei te Westvoorne
Voor de tweede keer komt het probleem met het onkruid weer naar voren bij de
inwoners. Er waren dit keer andere inwoners aanwezig en zij komen met dezelfde
punten. Nu is de Stadsraad al een jaar bezig met de gemeente om dit probleem op te
lossen, maar het probleem is nog steeds niet opgelost. Meis Broeders was hier ook bij
aanwezig. Zij neemt het op bij de gemeente. We dringen er op aan dat we de punten
Pagina 2 van 5

http://www.tuxx.nl/
echt opgelost willen hebben. De punten komen ook op de agenda te staan.
6 Subsidieaanvragen 2018
Naar aanleiding van het gesprek met Pieter v/d Kamp. Lijkt het ons een goed plan om
de ingediende subsidieaanvragen op de website te plaatsen onder het kopje lopende
aanvragen. Zo kan iedereen vooraf lezen wat er aangevraagd is en hier ook eventueel
op reageren.

7 Jongeren in Goedereede
7.1

Er is besproken wat de eventuele mogelijkheden zijn om de jongeren meer te
betrekken bij Goedereede. We hebben het dan over de leeftijdsgroep t/m 18 jaar. We
willen kijken of we er een gezamenlijk initiatief van kunnen maken met de andere
dorpsraden. Misschien dat we er dan de middelbare scholen bij kunnen betrekken.

7.2

Voor de jongere doelgroep, basisschoolleeftijd is er het volgende idee ontstaan.
Misschien is het voor hen interessant om twee keer per jaar een soort lager huis te
organiseren in samenwerking met de twee basisscholen van Goedereede.

7.3

De 20 + doelgroep willen we proberen te bereiken via Facebook.

8 Basisscholen Goedereede

Zie bovenstaand agendapunt.

9 Rondvraag
9.1

Het voornemen is er om met Stellendam, Ouddorp, Havenhoofd en Oostdijk een
bijeenkomst te organiseren om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Desirée neemt contact op met Adrie Tieleman van de dorpsraad Stellendam. Hij kwam
met het voorstel. Een punt voor op de gezamenlijke agenda is bijvoorbeeld de krimp op
de basisscholen van Goeree-Overflakkee.
9.2 Adres van de penningmeester als postadres voor de rekeningen.
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10 Afsluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering.

Actielijst
Onderwerp

Actie

Subsidieaanvraag Zodra de aanvraag is ingediend mailen
wij een PowerPoint met vaste punten
die tijdens hun presentatie aan bod
moeten komen.

Wie

Gereed

Bespreken
tijdens
volgende
vergadering

september

William/Linda
Facebook

Zaken voor Facebook iedere vergadering
doornemen. Komt standaard op de
agenda. Sowieso delen we alle
evenementen in Goedereede. Ook
plaatsen we een welkomsbericht.

Facebook

Via Facebook vragen we waar we het
bankje moeten plaatsen. Desirée stuurt
de foto van het bankje.

William/Desirée september

Brief
verenigingen

We plaatsen de brief voor de
verenigingen op de website

William/ Linda

Promotie

We willen onszelf promoten op
Linda
bijvoorbeeld de ambachtenmarkt van de
Portdagen volgend jaar. Op de agenda in
november.

November

Oudejaarsborrel

Het lijkt de stadsraad leuk om voor de

oktober

Linda

September

inwoners van Goedereede een
oudejaarsborrel te organiseren. Op
de agenda in oktober.
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Bijlage 1 Reactie speeltuinen Goedereede
Beste mensen van Stadsraad Goedereede,
Naar aanleiding van de ingediende kindertekeningen voor het speelveld bij de Jongkoenstraat heeft mijn collega
samen met de leverancier een bezoek gebracht aan de locatie en tevens de andere locatie bij de nieuwe woonwijk
bezocht.
Jongkoenstraat.
Voor deze locatie is een schetsontwerp van het speeltoestel gemaakt dat we graag met de kinderen bespreken. Het
idee was de kinderen uit te nodigen op het gemeentehuis. We hebben dat laatst met de kinderen van de
Kindermedezeggenschapsraad van een school uit Oude-Tonge ook gedaan en dat was erg leuk. Dus wat ons betreft,
kan dat worden geregeld. Hebben jullie de adressen van de tekenaars en een aantal data dat jullie kunnen? Nu is het
wel bijna zomervakantie, maar wie weet lukt het nog om het voor de vakantie te regelen.
De Blienkert (woonwijk De Nieuwe Oostdijk)
Voor deze locatie zijn drie inrichting schetsen gemaakt. Om daar een keuze uit te kunnen maken, willen we een
bijeenkomst of inloopmoment organiseren zodat de nieuwe bewoners de schetsen kunnen bekijken en een keuze
kunnen maken. Daar betrekken we de Stadsraad ook graag bij. Voor een inloopmiddag is een woensdag vaak een
goede dag en dan van 15.00 tot 18.00 uur. Het kan in de Oostdam, maar bij mooi weer zou het ook op het veld zelf
kunnen. Ik hoor graag hoe jullie daar over denken. Alvast bedankt voor jullie reactie.
Hartelijke groet,

Anne Marijke
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