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Notulen 

 
Datum: 8 november 2017  Locatie: Oostdam te Goedereede 

 

Aanwezig: Desirée van Halewijn, William Tanis, Linda Hobbel, Adam van Heest, Marieke Slagboom, 
Meriam van Balen 

 

 
Datum volgende vergadering: woensdag 6 december 2017  

Agenda 

1 Opening 
2 Notulen vorige vergadering 
3 Mededelingen 
4 Ingekomen stukken 
5 Evaluatie inwonersavond 
6 Aanvraag subsidie Klokkedieven 
7 Actielijst 
8 
9 
10 

Facebook/website  
Actielijst 
Rondvraag 

11 Sluiting 
 

1 Opening 

De voorzitter Desirée van Halewijn  opent de vergadering. 
 

2 Notulen vergadering 4 oktober 2017  

Agendapunt  Opmerking 

Geen opmerkingen.   
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3 Mededelingen  

 
De voorzitter introduceert het nieuwe bestuurslid Marieke Slagboom en heet haar van 
harte welkom bij de stadsraad van Goedereede. 

 
 

 
  

4 Ingekomen stukken 

Onderwerp Eventuele actie 
 
Bezoek gemeente kinderen 
Jongkoenstraat 

Desirée gaat met de betreffende kinderen op bezoek bij de 
gemeente om te praten over de invulling van de speeltuin aan 
de Jongkoenstraat 

E-mail Manus Raymakers 
betreffende bomen.  Linda mailt terug dat dit niet gedaan wordt. 

 
 

5 Evaluatie inwonersavond dinsdag 10 oktober 

5.1 We hebben positieve reacties op de inwonersavond gekregen. 

5.2 We moeten regels opstellen voor de subsidieaanvraag. Tijdens de inwonersavond in maart  
stellen we de regels aan de inwoners voor. De inwoners kunnen dan eventueel hun aanvullingen 
geven. Aan de hand daarvan stellen we een manifest op. Voor de volgende vergadering stellen 
we regels op met elkaar. Projectsubsidies moeten we er vooraf uit filteren. 

5.3 Permanente bewoning (tweede woning)  Hieronder wordt het volgende verstaan: mensen 
uit andere gebieden, die hier een tweede huis hebben en tussendoor is het huis 
onbewoond. Uit de regelgeving komt naar voren dat dit is toegestaan. Ze mogen het alleen 
niet commercieel verhuren via bijv. belvilla. Er gelden andere regels voor particulier en 
commerciële verhuur. Vanuit nieuwe gemeente zijn er geen regels opgesteld. Het is niet te 
handhaven zegt de gemeente. 

We moeten dit punt goed in de gaten houden. Op de actielijst houden en doorschuiven tot 
na de gemeenteraadverkiezing. Nu ligt het stil tot de verkiezingen. 

5.4 Noordzijde Haven nr 9 geen nieuws. (zie actielijst) 

5.5 Ondergrondse containers blijft lastig omdat ze bij de gemeente nog bezig zijn met het beleidsplan. 
Blijven het op de lijst houden voor nu geen actie. 

5.6 Onkruid is een landelijk probleem. Er is wel een oproep gedaan dat mensen ook  zelf kunnen 
meehelpen, maar blijft lastig punt. 
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6 Aanvraag projectsubsidie Klokkedieven 

De aanvraag is ingediend en in december wordt dit beoordeeld. Mocht de aanvraag 
gehonoreerd worden. Dan komt het bedrag vrij en weer terug voor de kerngebonden 
subsidie 
 
 

7 Actielijst 

 
 Zie punten en updates actielijst 

8 Facebook/website 

8.1 Verlichting begin Goedereede met foto posten op facebook. 

2 Vacature meenemen als ook op de website staat en posten op facebook. 

 
8.2 Vacatures op de website en Facebook plaatsen. 

 
 
8.3 Aan het eind van elke vergadering de Facebookberichten  nogmaals 

benoemen. 
 

 
8.4 Website: iedereen kijkt of men nog iets mist en benoemt het in de volgende 

vergadering.  

 

9 Rondvraag 

Sportweek (Week met activiteiten). Wordt georganiseerd vanaf 4 tot 100 jaar.  Men zoekt partijen 
die mee willen doen. Bijv. WFB, Kriekel of andere partijen die mee willen helpen en doen. 
Sportweek kan eventueel in september plaatsvinden. Desiree zegt tegen Dennis de Zwart dat we 
hem gaan helpen met de contacten. Komt bij de volgende vergadering een update.  

10 Afsluiting vergadering 

 
 

 

 


