Notulen stadsraad Goedereede d.d. 14 maart 2018
Aanwezig namens de stadsraad:
Desirée van Halewijn Erna de Jong (voorzitter), Lennard van Beek, Marieke Slagboom,
William Tanis, Adam van Heest (notulist).
Aanwezig namens de gemeente: Anneke van Kampen
m.k.a.: -1. Opening
Mw. Feller vraagt opheldering over het te organiseren sportevenement. Besloten wordt
dat de rol van de stadsraad zich beperkt tot intermediair zijn naar het plaatselijke
netwerk en lichte ondersteunende taken. Voor het commerciële deel van het evenement
moet ze zelf contact opnemen met de sportcoördinator. (Actiepunt voor Anneke van
Kampen)
Daarnaast vraagt zij of de Stadraad nagedacht heeft over de wijze waarop zij een
bijdrage wil leveren aan de herinrichting van het gebouw. Het formele standpunt is dat
een bijdrage slechts plaats kan vinden op basis van een reguliere subsidieaanvraag.
2. Vaststellen notulen d.d. 13 februari 2018
Redactioneel geen wijzigingen
Vragen / opmerkingen n.a.v.:
• Actielijst moet nog worden geactualiseerd. (Actiepunt Erna)
• Getroffen verkeersmaatregel in de Hoofdpoortstraat werkt contraproductief, de
bestaande situatie is eerder onveilig geworden. De verkeersdeskundige wordt
gevraagd de situatie ter plaatse te bezien en neemt contact op met de Stadsraad.
(Actiepunt Anneke van Kampen)
• Kritische kanttekeningen rondom het geplaatste bankje aan het Bekaf worden voor
kennisgeving aangenomen.
3. Mededelingen
• 20 maart gezamenlijke vergadering van dorpsraden en stadsraad van de voormalige
gemeente Goedereede. Doel is zoeken naar thema’s waarop we elkaar kunnen
versterken en krachtenbundeling wanneer belangrijke gezamenlijke vraagstukken
worden gecommuniceerd met de gemeente. (actiepunt Desirée)
• 20 maart gesprek met burgemeester over burgeralarm. Desirée en Adam
vertegenwoordigen de stadsraad.
4. Ingekomen stukken
• Gemeente inz. beoordeling subsidieaanvragen (v.k.a.)
• Gemeente inz. projectsubsidie speeltoestel (actiepunt William)
• Dhr. Zuurmond n.a.v. nieuwbouw oude gemeentehuis. Namens de Stadsraad zal hem
worden geadviseerd gebruik te maken van de regulier route voor de gemeentelijke
inspraakprocedure die te zijner tijd geopend wordt. Op 3 april organiseert de
gemeente een inspraakavond voor direct omwonenden. Stadsraad wil graag
meegenomen worden in alle communicatie hierover. (actiepunt Anneke van
Kampen)
5. Inwonersavond 19 april 2018
Programmapunten:
1. jubileum carillon
2. Matthijs Witte: cultuur en erfgoed met speciale aandacht voor wet- en regelgeving
binnen een beschermd stadsgezicht.

3. Herbestrating NZ-Haven
4. Nieuwbouw gemeentehuis
6. NL-Doet
High Tea was succesvol
Project plantenbakken wordt in mei gerealiseerd. De aangemelde vrijwilligers zullen
tijdig worden geïnformeerd (Actiepunt William) . Tuinman moet nog een formele
opdracht krijgen (actiepunt Lennard)
7. Herbestrating NZ Haven
Aandachtpunten zijn: Begrenzing gebied, plan van aanpak + planning,
inspraakmogelijkheden, rol van de Stadsraad, bomen, riolering, bewaren van historische
elementen, kabelvoorziening. Daarnaast lijkt het wenselijk om ondernemers aan te
sporen hun krachten te bundelen, zodat zij als collectief op kunnen treden bij dergelijke
grote projecten.
Stadsraad verspreidt uitnodiging tegelijkertijd met die van de bewonersavond.
• Concept brief herbestrating wordt rondgemaild, binnen een week reageren
(actiepunt William)
• Uitnodiging drukken en verspreiden (actiepunt Adam)
• Concept uitnodiging bewonersavond volgens dezelfde procedure, concept wordt
gemaakt door Desirée
8. Inloopavond nieuwbouw voormalig gemeentehuis
Gezien de grote belangstelling een onderwerp dat breed leeft in de totale gemeenschap.
Zie verder onder “ingekomen stukken” 3e boule.
9. Facebook / website (actiepunt William)
• Link naar projectplan ontwikkeling voormalig gemeentehuis.
• Relevante data + procedure subsidieaanvraag.
• Vastgestelde notulen.
10. Actielijst
• Lijst wordt geactualiseerd. (actiepunt Erna).
11. Secretariaat
Punt wordt verdaagd, maar benadrukt wordt dat deze positie/ vacature met voorrang
moet worden ingevuld in het belang van de voortgang.
12. Rondvraag
• Buurtagent uitnodigen (actiepunt Desirée)
• Speeltuin Nieuwe Oostdijk nog steeds een modderpoel en veiligheid is
aandachtspunt (Actiepunt Anneke van Kampen)
• Inrichting kleuterplein bij Buten de Poorte (via subsidieaanvraag richting gemeente,
Anneke van Kampen onderzoekt de haalbaarheid)

