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Notulen 

 
Datum: 6 december 2017  Locatie: Oostdam te Goedereede 

 

Aanwezig: Desirée van Halewijn, Adam van Heest, William Tanis, Erna de Jong, Marieke Slagboom, 
Lennard van Beek, Linda Moerkerk, Anne Marijke Elema, Anneke van Kampen. 

 

 
Datum volgende vergadering: 17 januari 2018  

Agenda 

1 Opening 
2 Notulen vorige vergadering 
3 Mededelingen 
4 Ingekomen stukken 
5 Bezoek Anne Marijke Elema vanuit de gemeente 
6 
7 

Manifest 
Voormalig gemeentehuis 

7 
8 

Actielijst 
Vergaderagenda 2018 

9 
10 
11 

Facebook/website  
Actielijst 
Rondvraag 

12 Sluiting 
 

1 Opening 

De voorzitter Desirée van Halewijn  opent de vergadering. 
 

2 Notulen vergadering 8 november 2017 

Agendapunt  Opmerking 

Geen opmerkingen   
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3 Mededelingen  

 

 

4 Ingekomen stukken 

Onderwerp Eventuele actie 
 
NLdoet NLdoet vindt 9 en 10 maart 2018 plaats. Erna zal de 

Vrouwenverenigingen benaderen met de vraag of zij de 
high tea voor de ouderen op wil pakken.  

 
3.1 Anneke van Kampen zal  Meis Broeders gaan vervangen.  
 
3.2 Lennard van Beek schuift  bij de vergadering aan als eventueel toekomstig 

bestuurslid. 
 
3.3 Muurtje Catharinastraat/Melkdijk; het muurtje/de schutting is weggehaald, omdat 

er te veel commentaar op gekomen is. Hiervan is de Stadsraad niet op de hoogte 
gebracht. Ook niet van de personen die aan ons gevraagd hebben of wij iets 
kunnen betekenen om er achter te komen waarom er opeens een muur is 
geplaatst. Volgens Anne Marijke komt er geen nieuw muurtje of schutting. De 
procedure vanuit de gemeente was erg onduidelijk voor de Stadsraad en 
omwonenden. 

 
3.4 Bomen Noordzijde Haven; de bomen zijn ondertussen geplaatst, maar de 

Stadsraad is verteld dat er bomen van 10 jaar oud met een diameter van minstens 
20 centimeter geplaatst zouden worden. Dit is nu niet het geval. Anne Marijke legt 
de vraag aan de buitendienst voor. 
 

 
3.5 Verslag gezamenlijke dorpsradenvergadering; Desirée heeft de vergadering met 

alle dorpsraden bijgewoond. De Oostdijk is ongerust over het feit dat er een aantal 
woningen verkocht zijn aan mensen die er niet permanent wonen. Desirée heeft 
medegedeeld dat dit in Goedereede ook speelt. Het idee is geopperd om dit ook te 
inventariseren bij de andere dorpen en het vraagstuk gezamenlijk aan te pakken. 
Daan Markwat en Arend-Jan van der Vlugt willen hier in het nieuwe jaar over in 
gesprek gaan met de Stadsraad. Hun idee is om gedachten te wisselen over de 
vraag hoe hier mee om te gaan. Verhuur via Bellvilla etc, mag niet, maar een 
tweede woning, B&B wel. Dit is erg onduidelijk. De visie op recreatie zal in het 
gesprek besproken worden. Er wordt een afspraak ingepland na de verkiezingen.  
De Stadsraad wil graag helder hebben waarom het de gemeente aan de middelen 
ontbreekt om hier regels voor op te stellen.  
 

 
3.6 Adres Meis om een bloemetje als bedankje te sturen. Desirée neemt dit op zich. 
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Misschien is het ook mogelijk dat het nieuwe speeltoestel 
in de speeltuin van de Jongkoenstraat tijdens NLdoet 
geplaatst kan worden. Volgende vergadering bekijken we  
of we nog andere ideeën hebben.   
 

 
Uitnodiging test luchtalarm Het luchtalarm op het voormalig gemeentehuis werkt niet 

meer. De burgemeester nodigt de Stadsraad uit voor een 
gesprek over het nut van het luchtalarm. Onze vraag is 
juist: wat wordt de beste plek voor een nieuwe plaats. 
Adam en Desirée zullen bij het gesprek op maandag 11 
december aanwezig zijn. 

 

5 Bezoek Anne Marijke Elema vanuit de gemeente n.a.v. vragen over de subsidies 

 De Stadraad moet bekijken wat weggezet kan worden onder projectsubsidie of 
kerngebonden subsidie. Voor het vrij besteedbaar budget dienen we een 
leefbaarheidsplan in. Dit wordt gezien als werkbudget; ondersteunen kleine projecten en 
kosten vergaderingen etc. 

Daarnaast is er de kerngebonden projectsubsidie. Dit zijn aanvragen voor de wat grotere 
projecten, zoals bijvoorbeeld het project van de Klokkedieven. De gemeente beoordeeld 
de aanvraag met behulp van een puntensysteem. Er zijn 6 momenten per jaar om een 
aanvraag in te dienen. 

Projectsubsidie cultuur, sport en preventieve volksgezondheid. Heeft sowieso als 
voorwaarde dat het project kernoverstijgend moet zijn. Hiervoor zijn ook 6 momenten 
per jaar om een aanvraag in te dienen. 

De gemeente neemt 2 maanden de tijd om de aanvraag te beoordelen. 

De stadsraad zal de volgende keer de ingekomen aanvragen samen met Anneke bekijken 
om te beoordelen onder welke subsidie de aanvraag behoort te vallen. 

Er is contact tussen de gemeente en de Klokkedieven over de ingediende aanvraag en dit 
loopt nog.  

Anne Marijke mailt een voorbeeld van een kerngebonden projectsubsidie voor de 
aanvraag van het speeltoestel. 

6 Manifest 

Wat moet er in het manifest, betreffende de aanvragen voor de subsidie, komen te 
staan: 
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- Een regel dat de aanvrager een bepaald percentage van het budget aan mag 
vragen. 

- Er moet uitgelegd worden dat er gekeken wordt naar de balans van de 
aanvrager.  

- Het maximaal aan te vragen bedrag mag maar een bepaald percentage zijn 
van de balans. 

- Er mag een X percentage van het aangevraagde evenement gevraagd 
worden. 

- Duidelijk in het manifest opnemen waarvoor er subsidie aangevraagd mag 
worden. 

- Particulier initiatief mag alleen via het leefbaarheidsplan.   

Op de agenda voor volgende vergadering. Aanvraag formulier nogmaals 
bespreken en waar nodig aanpassen. Ook bekijken we of de aanvragen voor 1 
juli ingediend kunnen worden, zodat er voldoende tijd is. Samen met het 
manifest en de nagestuurde mail. 

 

7 Voormalig gemeentehuis 

 
 Er is een persbericht geplaatst. Bouwbedrijf en vastgoedontwikkeling de Langen en van 

den Berg hebben het project toegewezen gekregen. Zij willen in januari een 
inloopavond organiseren om de inwoners te informeren over het te bouwen project. Zij 
faciliteren deze avond en hebben gevraagd of de Stadsraad erbij aanwezig wil zijn. Er 
worden 27 woningen gerealiseerd, waaronder starterswoningen en levensloop 
bestendige woningen. 

 

9 Vergaderagenda 2018 

 
 Woensdag 17 januari 

Vrijdag 26 januari inloopavond project voormalig gemeentehuis 
Dinsdag 13 februari 
Woensdag 14 maart 
Woensdag 11 april 
Donderdag 19 april inwonersavond 
Dinsdag 15 mei 
Woensdag 13 juni 
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Dinsdag 4 september 
Dinsdag 25 september inwonersavond 
Woensdag 10 oktober 
Dinsdag 13 november 
Woensdag 12 december 

 

10 Actielijst 

 
 Zie punten en updates actielijst 

11 Facebook/website 

8.1 Vacatures staan op de website en Facebook.  
 

8.2 Het bankje wordt aan de Zuidzijde Haven/Bekaf geplaatst. Foto van de 
plek maken en mailen naar Anne Marijke. Erna maakt de foto.  
 

8.3 Vergaderagenda op de website en Facebook. 

12 Rondvraag 

12.1 Lennard van Beek bekijkt of hij bestuurslid bij de Stadsraad wil worden. 
 

12.2 Het praatje met de mannen bij de papiercontainer wordt gemist. Op de agenda voor 
volgende keer. 

13 Afsluiting vergadering 

Voorzitter Desirée van Halewijn sluit de vergadering. 
 

 

 


