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Notulen

Datum: 6 september 2017

Locatie: Oostdam te Goedereede

Aanwezig: Desirée van Halewijn, William Tanis, Linda Hobbel, Adam van Heest, Meis Broeders,
Arend-Jan van der Vlugt
Datum volgende vergadering: woensdag 4 oktober 2017

Agenda
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Opening
Notulen vorige vergadering
Mededelingen
Ingekomen stukken
Inwonersavond
Subsidieaanvragen 2018
Vragen kernwethouder Arend-Jan van der Vlugt
Facebook/website Rondvraag
Actielijst
Rondvraag
Sluiting

1 Opening
De voorzitter Desirée van Halewijn opent de vergadering.
Inloop: De Rabobank heeft laten weten dat in goed overleg met de eigenaar van de Spar besloten is
om de circulatie van contant geld in Goedereede niet meer via een pinautomaat te bewerkstelligen,
maar via de mogelijkheid contant geld te pinnen bij de kassa van de Spar en via de mogelijkheid geld
te bestellen die via een mobiele casette bij de inwoners gebracht wordt. Deze laatste dienst kost de
Rabobank geld, maar ze bieden dit de eerste 2 jaar gratis aan (daarna € 5,50 per transactie). Besloten
is dat Richard van Maurik samen met Erna bijeenkomsten in Westvoorne organiseert om de inwoners
uit te leggen wat de mogelijkheden zijn en hoe dat in z'n werk gaat. De eigenaar van de Spar wordt
gecompenseerd voor de dienstverlening via de kassa. Dit zou wellicht voor hem een broodnodige
inkomstenbron kunnen zijn. Het terugplaatsen van een ander pinautomaat (bijvoorbeeld in
Westvoorne) leek op basis van het gesprek met de Rabobank geen optie (meer). Hierover is geen
inspraak geweest met de inwoners/ klanten Rabobank.
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2 Notulen vergadering 13 juni 2017
Agendapunt

Opmerking

Geen opmerkingen.

3 Mededelingen
3.1 Er komt een vacature voor de Stadsraad. We willen graag twee leden erbij, zodat de
werkzaamheden beter verdeeld kunnen worden. Ook zal de secretares in januari 2018
haar functie neerleggen i.v.m. een zwangerschap.
3.2 Een aantal inwoners van Goedereede vraagt zich af wat de regels zijn met betrekking tot
de verhuur van woningen. Dus echt als recreatiewoning waar iedere keer andere gasten
aanwezig zijn.
3.3 Naar aanleiding van punt 3.1 zullen Desirée en Linda een rooster van aftreden maken en
het rooster zal ook gepresenteerd worden op de inwonersavond

4 Ingekomen stukken
Onderwerp

Eventuele actie

4.1 huizen als tweede woning

De gemeente vraagt zich af hoeveel woningen in Goedereede
als tweede woning gebruikt worden. Desirée mailt de aantallen
naar Meis.

4.2 Ingekomen brief
verontrusting komst van
Stichting de Hoop Noordzijde
Haven

De stadsraad heeft een brief ontvangen van verontruste
inwoners over een initiatief van 2 ZZP-ers (ingezet vanuit 2
organisaties in Dordrecht) om een huis op te richten voor
psychiatrische patiënten die uitbehandeld zijn en
klaargestoomd worden voor de maatschappij. Het is niet
duidelijk waar het initiatief precies over gaat. Désiree gaat bij
Klaas van Heest na wat het plan is en koppelt dat terug. Meis
kan vervolgens kijken wat vanuit de gemeente wel en niet
mogelijk is.

5 Inwonersavond dinsdag 10 oktober
5.1

De agenda voor de avond:
- Opening voorzitter
- Waar staan we nu?
- Presentatie gemeente: stand van zaken lopende punten Goedereede o.a. toekomst
gemeentehuis en herbestrating
- Leefbaarheidsplan
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- Presentaties subsidieaanvragen
- Vacature Stadsraad/rooster van aftreden
Tussendoor vragen we nogmaals of de inwoners ideeën hebben voor het te plaatsen bankje.
5.2

Linda maakt de uitnodiging. Adam zal de uitnodiging printen en William zal de uitnodiging op
Facebook en de website plaatsen.

6 Subsidieaanvragen 2018
William zal op Facebook een herinnering plaatsen voor de subsidieaanvraag.
Adam maakt een format met vragen, zodat de stichtingen en verenigingen weten wat ze
moeten presenteren op de inwonersavond.
Er zijn op dit moment nog geen aanvragen binnen gekomen.

7 Vragen kernwethouder Arend-Jan van der Vlugt
7.1

Eenzijdige ontwikkeling. De stadsraad heeft de afgelopen periode het voor elkaar gekregen om
een buurtpreventie op te starten en de NLdoet dag in Goedereede was een groot succes.
Tijdens de rondleiding van de gemeenteraad vorig jaar zijn er door diverse zaken besproken,
zoals over het groen tussen de tegels verwijderen en het plaatsen van een ondergrondse
container in de oude kern. Helaas lopen wij er vaak tegenaan dat dezelfde problemen blijven
liggen. We hebben besproken hoe we hier in de toekomst verandering in kunnen brengen.

8 Facebook/website
Zie bovenstaande punten.

9 Actielijst

Meis stuurt de Stadsraad een begin van de nog aan te vullen actielijst door. Desirée en Linda
zullen de actielijst verder aanvullen.
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10 Rondvraag
10.1

De nieuwe versie van het leefbaarheidsplan moet voor 1 december ingediend zijn.
William maakt het leefbaarheidsplan in orde.

10.2

De website is geupdate. De vraag is of iedereen de website wil bekijken en op- of aanmerkingen
door wil geven aan William

11 Afsluiting vergadering
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