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Notulen 

 
Datum: 17 januari 2018  Locatie: Oostdam te Goedereede 

 

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

 

 
Datum volgende vergadering: dinsdag 13 februari 2018  

Agenda 

1 Opening 
2 Goedkeuring notulen vorige vergadering 
3 Mededelingen 
4 Ingekomen stukken 
5 Manifest 
6 NLdoet 
7 Ontmoetingsplaats papiercontainer 
8 
9 
10 

Facebook/website  
Actielijst 
Rondvraag 

11 Sluiting 
 

1 Opening 

De voorzitter Desirée van Halewijn  opent de vergadering. 
 

2 Goedkeuring notulen vorige vergadering  

Foto van de plek waar het bankje moet komen, komt nog. Ter hoogte van Bekaf 13. 
 



http://www.tuxx.nl/ 

 Pagina 2 van 4 
 

3 Mededelingen  

 
3.1 Desirée heet Lennard van Beek als nieuw bestuurslid van harte welkom. 
 
3.2 Meis Broeders bedankt de Stadsraad voor het presentje. 
 
3.3 Elza Feller schuift aan namens Oostdam. Agendapunt volgende vergadering.  

 
 
3.4 Subsidie Klokkedieven; de projectsubsidie is toekgekend. Dit betekent dat er een bedrag 

overblijft. Volgende vergadering van gedachten wisselen met elkaar waaraan het bedrag 
besteed zou kunnen worden. Het bedrag wordt meegenomen naar 2018 en komt in de 
pot onvoorzien. 

 
3.5 Verslag bezoek kinderen gemeentehuis; 10 kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar hebben het 

gemeentehuis bezocht. Zij waren uitgenodigd door de burgemeester voor een vergadering 
over het nieuw te plaatsen speeltoestel in de speeltuin aan de Jongkoenstraat. Ze hebben 
een rondleiding door het gemeentehuis gekregen. En daarna is tijdens de vergadering 
besproken waar ze het nieuwe speeltoestel willen hebben. De nieuwe speeltuin aan de 
Nieuwe Oostdijk is namelijk ook een optie. De schetsen en tekeningen zijn aan de hand 
van de ideeën en tekeningen van de kinderen gemaakt. In februari komt de speeltoren in 
de Jongkoenstraat. De speeltuin aan de Nieuwe Oostdijk is ondertussen ook gerealiseerd.  
Anneke vraagt na bij de gemeente of er drainage geplaatst kan worden in de speeltuin aan 
de Nieuwe Oostdijk, want het is er nu erg nat en modderig. Ook zou het fijn zijn als er een 
prullenbak voor het afval geplaatst kan worden. 
 

 
3.6 Verslag nieuwjaarsreceptie; Erna en Desirée hebben de nieuwjaarsreceptie bijgewoond. 

Veel complimenten gekregen over het functioneren van de stads- en dorpsraden. 
 

 
 
  

4 Ingekomen stukken 

Onderwerp Eventuele actie 
 
E-mail Pieter van der Kamp; 
bloembakken Markt 
 

Dhr van der Kamp vult en onderhoud zelf de twee bloembakken 
voor zijn huis aan de Markt. Voorheen werden de bloembakken 
onderhouden en gevuld door de gemeente. Hij vraagt of de 
Stadsraad de mogelijkheid heeft om de beplanting te 
bekostigen. Hij wil de beplanting dan aanschaffen en de bakken 
verzorgen en onderhouden.  De Stadsraad vindt het een goed 
initiatief en wil de beplanting financieren. Het plan ontstaat om 
de bakken te vullen tijdens NLdoet. Ook de overige 
plantenbakken aan de haven kunnen dan gevuld worden. 
Marieke vraagt dit aan Pieter. Het idee is geopperd om aan de 
mannen, die normaal gesproken bij de papiercontainer stonden, 
te vragen of zij het leuk vinden om één keer per maand de 
plantenbakken te verzorgen en onderhouden. Daarna kunnen 
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zij dan in Westvoorne nog iets drinken met elkaar. Erna zal dit 
met de mannen overleggen 

 
E-mail gemeente Casper 
Moerkerk; gevaarlijke 
verkeerssituatie 
Hoofdpoortstraat 

Er is vorige jaar door de gemeente aangegeven dat er niets aan 
de situatie veranderd kon worden. Nu heeft de Stadsraad een e-
mail ontvangen met de mededeling dat er bloembakken 
geplaatst zullen worden als versmalling. De Stadsraad is van 
mening dat een wegversmalling de situatie alleen maar 
gevaarlijker maakt. Onze oplossing zou, zoals al eerder 
aangeven, het verplaatsen van het zebrapad naar de Korte 
Wende zijn. Anne Marijke en Anneke zijn ook niet op de hoogte 
van het besluit en gaan het met Casper Moerkerk opnemen. 

 
E-mail gemeente; bomen 
Noordzijde Haven 

Het blijkt helaas om de omtrek van de bomen te gaan en niet 
zoals wij dachten om de diameter. 

5 Manifest 

De plannen van de stichtingen en verenigingen moeten we eerder laten indienen, zodat 
de Stadsraad samen met de gemeente kan kijken onder welke subsidie de aanvraag kan 
vallen. De vraag aan William is of hij vanuit zijn expertise de aanvraag/ het manifest op 
wil stellen. Er moet een stembrief gemaakt worden waar alle aanvragen op staan. Er 
mogen maximaal 3 kruisjes gezet worden en er mag niet 3 keer op dezelfde aanvraag 
gestemd worden. De regels zullen duidelijk in de uitnodiging kenbaar gemaakt dienen te 
worden. 

6 NLdoet 

De volgende items staan op de planning voor NLdoet: plantenbakken, high tea en de opening 
van het speeltoestel. 
 Er wordt bij het college nagevraagd of het speeltoestel geopend kan worden door de 
burgemeester. De kinderen kunnen daarna samen met de burgemeester helpen met thee 
schenken bij de high tea. 
De vrouwenverenigingen willen de high tea organiseren. Vragen of William de 
subsidieaanvraag wil indienen. 
Desirée bedenkt de opening voor het speeltoestel aan de Jongkoenstraat. 

7 Ontmoetingsplaats papiercontainer 

 
 Zie ingekomen stukken 
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8 Facebook/website 

8.1 Bericht NLdoet high tea 70+ aanmelden via Stadsraad. 
 

8.2 Zodra de datum van de informatieavond over de nieuwbouw bij het 
oude gemeentehuis bekend is, ook op FB en website plaatsen. 

9 Actielijst 

Zie punten actielijst 

10 Rondvraag 

De informatie avond over het plan van het gemeentehuis wordt door de projectontwikkelaar gefaciliteerd. Een 
datum wordt nog gepland.  
 
Volgende vergadering bespreken wie de taak van secretaris op zich neemt. 
 
Mantelzorgcompliment; vraag van een inwoner. Er worden nu bonnen gegeven. En mevrouw kon het niet zelf 
ophalen. Telefonisch verder geregeld. Mevrouw heeft gevraagd waarom het nu bonnen zijn i.p.v. geld en toen 
werd er geantwoord dat er niet goed met het geld werd omgegaan, wat natuurlijk een vreemde opmerking is. 
Wordt meegenomen door Anneke. 
 
Omliggende dorpsraden willen graag een overleg met ons. Is het van belang dat ieder bestuurslid hierbij 
aanwezig is. Desirée zet een datumprikker op met de andere raden. 
 

11 Afsluiting vergadering 

 

 


