Notulen vergadering 4 oktober 2017
Locatie: “Oostdam”
Aanwezig: Desirée van Halewijn, William Tanis, Meis Broeders, Meriam van Balen, Erna de Jong
Bericht van afwezigheid ontvangen van: Linda Moerkerk en Adam van Heest
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Notulen
De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd.
Er is nog geen reactie van de Rabobank mbt een datum voor de voorlichting over geld/pinzaken voor
ouderen.
Er zijn 7 aanvragen voor kerngebonden subsidie, hierover meer in punt 5.
3. Starttijd vergaderingen en e-mail opslag en toegankelijkheid voor Meis
Omdat de vergaderingen vaak lang zijn en laat afgelopen zijn, wordt besloten voortaan om 19.30 uur
te starten en te streven naar 22.00 uur als eindtijd.
Indien er een extra gast is, starten we om 19.00 uur.
E-mail Meis is inmiddels geregeld, ze heeft al ingelogd.
4. Ingekomen stukken
Leefbaarheidsplan:
William heeft een opzet gemaakt voor 2018.
Vrouwen rondom Goeree krijgen nog 1000,- ; William heeft geen banknummer, dit staat wellicht in
hun nieuwe aanvraag.
De Willam heeft voorlopig 20% aangehouden voor Stadsraad kosten. De inwonersavonden slokken
een groot deel van het budget op. William zal eventueel opperen voor volgende keer dat inwoners
na een welkoms kopje koffie hun eigen consumpties betalen.
Het restant van 2017 mag mee naar 2018.
Er is een nieuwe planning voor projectsubsidie aanvragen, dit kan nu in 6 fasen per jaar. Info over
tijdsvakken is beschikbaar bij de Gemeente.
Speeltuin:
Desirée gaat 8 november met kinderen een bezoek brengen aan het gemeentehuis om te bekijken
wat er mogelijk voor de speeltuin aan de Jongkoenstraat.
Er komt ook een speeltuin in de Nieuwe Oostdijk. Hiervoor is een informatieve bijeenkomst voor
omwonenden in Oostdam op 25 oktober a.s.

Sportweek:
Dennis Zwarts (sportcombinatiefunctionaris G-O) komt op de volgende vergadering de activiteiten
rond de sportweek op Goeree-Overflakkee toelichten.
Desirée nodigt hem uit op 8-11-2017 20.00 uur.
Vakantiewoningen:
Wij willen als Stadsraad geen adressen aanleveren ter handhaving.
Meis: Bij recreatief gebruik, dient er een vergunning te zijn voor recreatie bij de woning.
De gemeente vergadert er binnenkort weer over.
Bestemming pand Noordzijde Haven 9:
Plan is dat twee dames er een huis starten voor mensen die een gok-alcohol- of drugsverslaving
hebben gehad en in het laatste deel van hun re-integratie traject zijn. Het zou gaan om kortdurende
opvang.
Meis gaat checken op het gemeentehuis of er een aanvraag ligt. We willen tijdens de inwonersavond
alle info paraat hebben om eventuele vragen goed te kunnen beantwoorden.
Blauwe containers:
Harald Jassoy heeft een enquête gehouden in de oude kern over containers.
Tijdens de inwonersavond komt Jaap Oudeman van de gemeente de situatie uitleggen rondom de
eventuele ondergrondse containers, de blauwe papiercontainers, herbestrating van de Markt,
straatverlichting en onkruidbestrijding. Hij zal ook de vragen daarover beantwoorden.
5. Inwonersavond
Ontwikkeling Gemeentehuis:
Alle plannen zijn binnen, er zijn zeven plannen ingediend. Er is rekening gehouden met de
uitkomsten van de enquetes. Op 25 oktober komt de commissie samen en zal een voorkeursplan
kiezen. Gelet zal worden op prijs, kwaliteit en duurzaamheid.
Dit plan zal voorgelegd worden aan het College. Daarna is er 6 maanden om het plan verder te
ontwikkelen. Hierna mogen omwonenden het plan inzien.
De bouw zal naar verwachting starten in 2019.
Op de inwonersavond zal bovengenoemd schema uitéén gezet worden.
Leefbaarheidsplan:
Er zijn 7 aanvragen gedaan voor kerngebondensubsidie:
Toneelvereniging “de Klokkendieven” Matineevoorstelling ouderen maart 2018
Vrouwenvereniging “Vrouwen rondom Goeree” Kerstviering 2018
Oranjevereniging Goedereede Activiteiten 27 april/5 mei 2018
Kunststichting Kunstdagen 2018
Sinterklaascomité Knutselmiddag kinderen 2018
Vakantiespelweek PKN 2018
Buurtvereniging “Nieuwe Oostdijk” buurt BBQ 2018
Er is enige discussie over het plan van “de Klokkendieven” dit plan lijkt ook geschikt voor
projectsubsidie. Meis zal dit eventueel met de vereniging bespreken op 10 oktober.
Het totaal aangevraagde bedrag overschrijdt het kerngebonden budget, er zal een stemming moeten
komen.
Verder ontbreekt op de meeste aanvragen de gevraagde huidige financiële positie. We zullen nog
een mail rondsturen met het verzoek een korte presentatie te houden ondersteund door 3 dia’s op
de inwonersavond. Inzage in de huidige financiële positie en duidelijkheid over het aan te vragen
bedrag zijn hierbij belangrijk. Erna zal de mail uiterlijk vrijdag 6 oktober versturen.

Stemsysteem:
We besluiten na enige discussie het als volgt te doen: De penningmeester zal duidelijk maken dat er
onvoldoende budget is voor alle aanvragen.
Na de presentaties zal er dan een stemronde volgen tijdens een korte pauze. Voor ieder plan zal een
flapoverpaper neergelegd worden. Iedere aanwezige inwoner krijgt 3 stemstickers en kan deze het
plan naar eigen keuze plakken.
Na 15 min volgt dan de einduitslag. De aanvragen met de meeste stemmen krijgen de subsidie.
Er zullen dus aanvragen afvallen.
6. Actielijst
- Wijzerplaten torenklok kant N57 > Meis zal er actie op ondernemen.
- Lantarenpalen Visserweg bij ingang Goedereede zijn al heel lang stuk > Nogmaals doorgeven op app
Storing 24
- Smileys die snelheid aangeven worden ook in Goedereede geplaatst, Meis weet niet precies
wanneer en waar.
- Oranje container uit de Pieterstraat is weg.
- Fietsenoverlast Pieterstraat> Verbod wordt lastig, wellicht een idee om eens met horeca bij elkaar
te gaan zitten om tot een oplossing te komen. Op actielijst tot voorjaar.
- Bomen planten> In oktober worden er langs de haven nieuwe bomen geplant.
- Bebording parkeren centrum > Is inmiddels bespreekbaar gemaakt op Gemeentehuis.
7. Website en Facebook
William zal de aanvragen voor kernsubsidie op de website plaatsen als deze compleet zijn met de
huidige balanspositie.
8. Rondvraag
Desiree: Het zou fijn zijn als er meer feedback en support zou zijn uit het gemeentehuis.
Meis antwoordt dat dingen trager gaan omdat we andersom beginnen. Zoals bv bij de herbestrating
en het gemeentehuis in Goeree. Dat neemt meer tijd in beslag, daarom hoor je minder snel iets
terug.
Meis: gaat de actielijst aanvullen met acties die volgen uit deze vergadering, daarnaast wil ze graag
een tijdsplanning van de inwonersavond:
19.00 Inloop
19.30 Welkom en korte terugblik voorzitter
19.40 Updates gemeente
20.00 Leefbaarheidsplan door penningmeester
20.15 Presentaties aanvragen
21.00 Pauze met consumptie en stemronde
21.15 Uitslag
21.30 Sluiting
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen.
Volgende vergadering: Woensdag 8 november 2017 in ”Oostdam”

