Notulen Stadsraadvergadering d.d. 11 april 2018
Aanwezig: Desirée van Halewijn voorzitter, Anneke van Kampen, Marieke Slagboom, Adam van
Heest, Erna de Jong, notulist.
M.k.a Lennard van Beek
Voorafgaand aan de vergadering doen we een rondje door de oude kern van Goedereede met de
Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed. Hij wijst ons op bijzonderheden m.b.t. verfwerk, bouw- en
regelgeving beschermd stadsgezicht. Er wordt op een milde vorm gehandhaafd. Eigenaren van oude
panden worden gewezen op oude details en hoe deze te behouden. Momenteel is hij met 7 panden
in Goedereede bezig.
1. Opening
- Nadere introductie gast Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed en verduidelijking van zijn
inbreng op de inwonersavond.
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering. Deze worden ongewijzigd vastgesteld.
- Is er al iemand geweest om de verkeersbeperkende maatregel in de Hoofdpoortstraat te
beoordelen> de verantwoordelijke Beleidsmedewerker Gemeente GO wil dat de wijkagent
gaat schouwen. Desirée zal hem uitnodigen voor de volgende vergadering om de
bevindingen te bespreken en mogelijk andere zaken van belang. > actie Desirée
- Burgeralarm> Desirée en Adam zijn naar het gemeentehuis geweest om het ontbreken van
een sirene in Goedereede te bespreken. Deze komt niet meer terug, bij burgeralarm zal er
een geluidswagen rondrijden om inwoners te alarmeren.
- Inrichting kleuterplein Buten de Poorte> De Gemeente geeft daar geen subsidie voor.
4. Mededelingen
- Betrokken inwoner zal zo even binnen komen, zij heeft spreektijd gevraagd. We spreken af
haar 20 min tijd te geven om haar verhaal te doen.
- Gemeenschappelijke dorpsraadvergadering Melissant 13 april a.s. gaat niet door> Voorzitter
is gestopt.
- Terras N.Z.Haven bij Stadscafe Goeree, de meningen hierover zijn verdeeld, is er
toestemming voor? > Gemeente heeft toestemming gegeven tot herbestrating N.Z.Haven.
- De stompen van de omgezaagde bomen langs de haven staan er nog> Anneke: deze moeten
wegrotten.
- Het Hoofdpoortplantsoen en Hoofdpoortstraat, Venkelstraat zijn niet om aan te zien na de
werkzaamheden in het najaar. Slechte bestrating en ontbreken beplanting> Erna mailt foto’s
naar Anneke, zij zal met collega’s contact opnemen hierover. > actie Erna
Inspreken Betrokken inwoner
Betrokken inwoner deelt haar zorgen over het recreatieve gebruik van huizen in de oude
dorpskern van Goedereede die verhuurd worden via Belvilla of Heerlijke huisjes. Zij heeft
hiervoor ook de Gemeente benaderd en heeft een opname bij zich van een gemeente
ambtenaar die zegt dat dit dus niet mag. Je mag het wel als tweede huis hebben, maar niet
verhuren aan derden. Betrokken inwoner geeft aan dat deze woningen niets toevoegen aan
de gemeenschap en leefbaarheid in de kern. Zij vindt dat de gemeente actie moet
ondernemen. De gemeente moet duidelijk maken dat niets mag kopen in de kern om te
verhuren aan derden. Economisch gebonden zijn heeft de rechter afgeschoten: je mag

huizen hebben zoveel je wilt, maar niet verhuren voor recreatieve doeleinden. De voorzitter
laat haar weten dat het onze volledige aandacht heeft en ook van andere dorpsraden op het
eiland.
5. Ingekomen stukken
- Brief Stichting Goereese Gemeenschap mbt recreatief gebruik woningen
- Brief omwonenden oude gemeentehuis dat er een bezwaarschrift is ingediend mbt het
nieuwe plan.
- Kopie bezwaarschrift plannen oude gemeentehuis.
6. Inwonersavond 19 april
- Bespreking opstellen agenda voor deze avond:
- Opening door voorzitter met bespreken gepasseerde zaken in afgelopen half jaar
- Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed 30 min
- De projectleider bespreekt plannen herbestrating Markt en NZ Haven 30 min.
- Pauze
- Bespreken manifest en gang van zaken aanvraag kerngebonden subsidie
- Ophalen onderwerpen en vraagstukken bij inwoners.
- We besluiten deze avond te werken met consumptiebonnen of munten als Elza daarover
beschikt. 2 per persoon bij binnenkomst. Gasten krijgen consumpties aangeboden (zonder
bon/munt) Desirée informeert bij Elza of maakt bonnen > actie Desirée
7. Voormalig Gemeentehuis
- Tav de info avond viel de laatdunkende manier van spreken op die sommige voorlichters
hanteerden. Mensen voelden zich hierdoor niet serieus genomen.
- De Stadsraad heeft een rol gespeeld bij de keuze voor het plan, nu volgt een ambtelijke
route. Op 8 mei is er opnieuw een informatie avond voor omwonenden. Desirée zal in ieder
geval aanwezig zijn namens de Stadsraad.
8. Verslag avond omliggende dorpsraden
- De notulen zijn ter inzage voor wie belangstelling heeft.
- Havenhoofd was er niet zonder kennisgeving.
- Onduidelijkheden mbt projectsubsidie en leefbaarheidsplan werden besproken
- Voornemen van Buurtschap Oostdijk-Nieuwendijk bij Stadsraad Goedereede werd
doorgesproken. Dit zal naar Anneke gecommuniceerd worden en er wordt afgesproken 24
april een overleg te plannen op het gemeentehuis met de voorzitters van het Buurtschap
O/N en de Stadsraad om de vragen door te spreken.
- Het fenomeen woningen die gebruikt worden voor recreatiewoning en verhuurd worden,
krijgt aandacht. Het lijkt overal voor te komen. In de Oostdijk is het al jaren een stabiel aantal
woningen.
- Buurtschap Oostdijk Nieuwendijk wordt uitgenodigd op onze vergadering van 13 juni a.s.
om verdere stappen te nemen tot evt samengaan met de Stadsraad.
9. Facebook
- Kunnen we last krijgen van de Algemene verordening gegevensbescherming>
Goed nadenken bij items op Fb zetten.
- Uitnodiging inwonersavond op Fb zetten> actie William
10. Sportweek
Anneke vraagt opnieuw aandacht voor de sportweek. Het lijkt de sportcombinatiefunctionaris
toch heel leuk als we hier een dergelijk initiatief kunnen ontplooien. Kan ook in ander jaar.

Doel is Kinderen, oudere jeugd en ouderen in beweging te krijgen in het kader van
preventieve volksgezondheid. We zullen proberen mensen van sportclubs , fysio en andere
beweegactiviteiten te benaderen hierin mee te denken> We gaan hier in het najaar mee
starten.> actie leden Stadsraad
11. Actielijst

Deze is niet up to date > actie Erna

12. Rondvraag
Plantjes in de bakken NZ Haven kunnen pas na 15 mei.
Actie ?> (Lennard is hiermee bezig geweest)
- Linda Moerkerk neemt afscheid op de inwonersavond. Desiree zal voor een boeket zorgen.
Ø actie Desirée.
13. De vooorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor de inbreng.

-

