
Notulen stadsraad Goedereede d.d. 13 februari 2018 
 
Aanwezig namens de stadsraad:  
Erna de Jong (voorzitter), Lennard van Beek, Marieke Slagboom, William Tanis,  
Adam van Heest (notulist). 
Aanwezig namens de gemeente: Anne Marijke Elema, Anneke van Kampen 
m.k.a.: Desirée van Halewijn 
 
1. Opening 
-- 
2. Vaststellen notulen d.d. 17 januari 2018 
Redactioneel geen wijzigingen 
Vragen / opmerkingen n.a.v.: 

• Pieter v.d. Kamp blijft de twee bloembakken bij hem voor de deur verzorgen, maar 
ziet af van het verzorgen van de andere vier bakken aan NZ-Haven. In het kader van 
NL doet worden de heren die vroeger bij het oud papier hielpen benaderd voor de 
andere bakken. (actiepunt Adam). 

• In de hoofdpoortstraat zijn tegen de uitdrukkelijke wens van de stadsraad verkeer 
remmende maatregelen getroffen. Gemeente heeft geprobeerd vooraf een reactie 
van de stadsraad te krijgen, maar na drie weken was er geen reactie, dus is er 
geplaatst. Nu even afwachten hoe het loopt, in het voorkomende geval kunnen ze 
vrij gemakkelijk worden verwijderd zonder schade aan het wegdek. 

• Lennard van Beek zal voorlopig de mail bijhouden tot het moment dat in de vacature 
van secretaris definitief is voorzien. 

• Verzoek om de stompen van de gevelde bomen langs de haven te verwijderen. 
(actiepunt Anne Marijke / Anneke) 

• William Tanis zal manifest afmaken. 
• NL-Doet, burgemeester komt en zal speeltoestel onthullen en de high-tea bezoeken. 

(actiepunt Anne Marijke / Anneke) 
• Subsidieaanvraag voor NL-Doet heeft geen zin meer, de aanvraagprocedure is 

inmiddels gesloten, bovendien was er overigens al overschreven. 
 
3. Mededelingen 

• Bijeenkomst van B&W + alle raden wordt als positief ervaren. Er worden wel 
kanttekeningen geplaatst bij de effectiviteit van de bijenkomst. Er werd vooral veel 
informatie opgehaald die nu verder wordt bekeken door de gemeente. Tip van de 
deelnemers: volgende vergadering meer thematisch inrichten. 

• Projectsubsidie voor het speeltoestel moet financieel en administratief nog worden 
afgehandeld. (actiepunt William + Anneke) 

 
4. Ingekomen stukken 

• Mail mw. Goekoop wordt beantwoord (actiepunt Lennard). 
• Mail Dennis Zwarts wordt opgepakt waarbij er een paar verhelderende vragen 

gesteld worden. (actiepunt Lennard). 
• Mail adviesraad sociaal domein wordt voor kennisgeving aangenomen. Reactie heeft 

geen zin meer, daarvoor is het te laat. 
• Mail Oranjefonds collecte wordt doorgesproken met Apollo. (actiepunt Erna) 



 
5. NL-Doet 
Voorgenomen projecten lopen naar verwachting. 
6. Datum presentatie plan project oude gemeentehuis 
8 maart..?? We wachten de uitnodiging af. 
7. Ontmoetingsplaats papiercontainer 
Eerst proberen de heren te interesseren voor de plantenbakken. Wellicht is dat een start 
voor verdere initiatieven.  
8. Facebook / website 
Geen aanpassingen / aanvullingen. 
9. Actielijst 

• Stand van zaken wordt doorgenomen en de lijst wordt geactualiseerd. (actiepunt 
Erna). 

• Uitnodiging voor de high tea worden huis-aan-huis bezorgd (actiepunt Adam). 
• Toezicht en handhaving schiet in het weekend en met name op zondag te kort. We 

nemen contact op met de wijkagent voor een toelichting op de bewonersavond 
(actiepunt Anne Marijke / Anneke) De kerkbesturen worden gevraagd hun 
gemeenteleden aan te spreken op het parkeergedrag tijdens kerkbezoek. 

• Inwoner wordt benaderd met de vraag of hij ondersteunende werkzaamheden 
(notuleren, actielijst actualiseren, secretariaat?) kan verrichten t.d.v. de stadsraad 
(actiepunt Adam). 

10. Secretariaat 
Punt wordt verdaagd 
11. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
 
 


