Inwonersavond dd 19 april 2018 te Oostdam

1. Opening
Opening en woord van welkom aan de inwoners en de gastsprekers Beleidsmedewerker
Cultureel Erfgoed (Beschermd stadsgezicht) en Projectleider (Herbestrating Markt/ NZ
Haven) door de voorzitter van de Stadsraad Desiée van Halewijn.
2. Verslag van de activiteiten van de Stadsraad 2017/2018 door de voorzitter:
-

-

-

Speeltoestel Jongkoenstraat is geplaatst, dit werd ontworpen en op het gemeentehuis
besproken door kinderen uit de omgeving Jongkoenstraat.
High Tea Westvoorne georganiseerd in het kader van NL Doet,
met medewerking van dames van diverse vrouwenverenigingen uit Goedereede.
De Stadsraad was betrokken bij de keuze van het Plan Oude Gemeentehuis
Verkeersbeperkende maatregel Hoofdpoortstraat> Hier wordt thans aan gewerkt in
samenspraak met Gemeente en wijkagent.
Er is een “Kop”overleg geweest van de dorpsraden Stellendam en Ouddorp, Buurtschap
Oostdijk/Nieuwendijk en Stadsraad Goedereede. Raakvlakken werden onderzocht,
waarbij met name de onderwerpen projectsubsidie en recreatief gebruikte woningen ter
sprake kwamen.
Buurtschap Oostdijk gaf aan te willen spreken over toetreding tot de Stadsraad
Goedereede. Hiertoe is een overleg ingepland op 24 april op het Gemeentehuis.
Zorgen om het recreatief gebruik van woningen in de oude kern werden onlangs door de
betrokken wethouder gebagatelliseerd. Op onze laatste vergadering van 11 april werd
door een bezorgde inwoner ingesproken over dit onderwerp. Dit onderwerp blijft
voorlopig onze aandacht houden.
Het alarmeringssysteem op het oude Gemeentehuis is weg, er klinkt geen sirene meer op
de eerste maandag van de maand. Leden van de Stadsraad zijn hiervoor naar de
burgemeester geweest. Afgesproken is dat er in geval van een calamiteit waarbij burgers
gealarmeerd moeten worden, een geluidswagen rond zal rijden.

3. Presentatie Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed over beschermd stadsgezicht
Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed geeft een presentatie over beschermd stadsgezicht en
hoe hiermee om te gaan in 2018. Goedereede is een juweeltje zo stelt hij. Het telt 118
rijksmonumenten.
Het is hard werken om het mooi te houden en daarbij ook nog duurzaamheidsmaatregelen
te treffen. Hij vertelt dat het Rijk met name een adviesfunctie heeft. Er ligt een grotere taak
bij de burger dan vroeger.
Het valt hem op dat de ANWB borden oud zijn. De Spuisluis zal worden opgeknapt.
De aanblik van de horeca noemt hij “een rommeltje” en de Markt heeft een slecht wegdek.
Het is misschien een idee om het verhaal van Goeree in meerdere talen op informatietableaus weer te geven door de stad heen. Hiertoe zou bv een leefbaarheidsfonds opgericht
kunnen worden voor kleine initiatieven. De Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed vindt dat
Goedereede er mooi bij ligt.
Adam reageert nog: Wij vinden dat niet, onkruid, afgebladderde verf, jammer.
De Stichting beschermd dorpsgezicht stelt zich voor: Problemen kunnen altijd aangemeld
worden bij de Culturele raad van het eiland. Wellicht kan er iets gedaan worden.

Vragen aan de Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed:
Betrokken burger 1: In kader herinrichting Markt> De twee leilindes op de Markt horen ook
onder beschermd stadsgezicht want zijn volgens hem Rijksmonument.
Houdt de gemeente toezicht op monumenten?> Ja, maar meer in de zin van in gesprek gaan
met mensen, niet gelijk handhaven.
Betrokken burger 2: Hoe zit het met de fiscale aftrekbaarheid > Alleen nog dit jaar. Er komt
een nieuwe regeling, soort subsidie. Als er instandhoudingsplicht is, is er dan verder niets
vraagt burger?> Nee, momenteel niet.
Betrokken burger 3 (Buurtschap Ooostdijk)> Ik kijk vanuit mijn huis op de Stad Goedereede
vanaf de Oostdijk. Zou dat “Stadsgezicht”ook een rijksmonument kunnen worden? Als
cultuur historisch monument? > Nee , het rijk wijst geen gezichten aan. Dan zou de
Gemeente GO dat moeten aanwijzen als “Beschermd gebied”.
Betrokken burger 4: Zou er een nieuw subsidiefonds komen voor het onderhoud/beheer van
rijksmonumenten? > Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed ziet het er niet van komen.
Desiree bedankt de Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed en geeft het woord aan de
projectleider over herbestrating Markt /NZ Haven.
4. Projectleider over herbestrating en herinrichting Markt/NZ Haven
Projectleider stelt zich voor, hij is interim projectleider tot 17 juli, daarna zal iemand anders
het overnemen (ook aanwezig vanavond) het van hem overnemen.
Om te beginnen wordt de begrenzing van het te bestraten gebied aangegeven. De Zuidzijde
Haven valt buiten het gebied. De gemeente stelt zich terughoudend op bij het maken van de
plannen, het plan wordt gemaakt naar de wensen van belanghebbenden en omwonenden in
samenspraak met de architect.
De plannen gaan over:
-Recht leggen bestrating
- Groei boomwortels> Verbeteren groeiomstandigheden bomen, vervangen grond, aanleg
drainage zodat boomwortels dieper kunnen groeien.
- Parkeren wel/niet
- Ondergrondse afvalcontainers
-Horeca terrassen
-Cultuurhistorische aspecten eerbiedigen.
Planning overlegmomenten:
8 mei > Inventarisatie wensen omwonenden en belanghebbenden
5 juli> Presentatie voorlopig plan
Na zomervakantie definitief plan
Uitvoering werkzaamheden najaar/winter 2018-2019
Vragen aan de projectleider:
Burger: Kan een inwoner van bv Ooltgensplaat ook iets vinden van het plan?>
Bewoners van Goedereede hebben meeste belang. Doel van de bijeenkomsten is gedeelde
belangen inventariseren en meenemen in het plan.
-Blijven de kinderkopjes bij mij voor de deur (NZ Haven 2) Ja die blijven
-Worden de slopjes ook meegenomen? > Nee die niet.
Adam: De Kerkstraat is onlangs opnieuw bestraat, w.s. waren de klinkers op, nu ligt er een
gekleurde baan, gaat dit op de Markt ook gebeuren?> Nee niet de bedoeling

Adam: Waarom wordt er vooraf niet goed gekeken hoe het zou moeten worden uit historisch
oogpunt?> Dat wordt als onderlegging gebruikt.
Op 8mei kan een ieder komen om zijn/haar idee in te brengen en mee te denken.
Omwonenden krijgen een persoonlijke uitnodiging in de bus.
5. Manifest
De Stadsraad heeft een manifest opgesteld om te voorkomen dat het stemmen voor de
verdeling van de kernsubsidie opnieuw vragen oproept in september.
De kernsubsidie aanvragen moeten voor 1 september 2018 ingediend worden bij de
Stadsraad. Het format staat op de website: info@stadsraadgoeree.nl
Tijdens de inwonersavond van 25 september 2018 a.s. moet uw vereniging of stichting een
korte presentatie houden, waarna stemming zal plaats vinden. Het is niet meer mogelijk om
per persoon meer stemmen te geven aan hetzelfde plan.
Op de uitnodiging voor 25 september zal een en ander worden toegelicht.
6. Vragen aan de Stadsraad:
Burger 1: Maakt zich zorgen over het Oude Gemeentehuis omdat de sloop al begonnen lijkt
door jongeren, die ruiten stuk maken ect. > Anneke v Kampen geeft het door aan de
gemeente.
Burger 2: De nieuwe speeltuin aan de Nieuwe Oostdijk is een modderpoel en er staan geen
hekken om, wat een onveilige situatie lijkt.> Er wordt al gekeken wat er kan en mag. Het
probleem is reeds bekend en er wordt aan gewerkt.
Burger 3: Het Kerkpad wordt kapot gereden door een grote auto, men mag daar niet
parkeren, kan er een bord doodlopende weg komen? Anneke speelt de vraag door naar de
gemeente
Kerkbezoekers blokkeren de Doelweg op zondag, kan hier iets aan gedaan worden?
De Stadsraad heeft dit probleem reeds aangekaart bij beide kerkbesturen> er lijkt geen
oplossing voor te zijn.
Organisator project zonne-hub dankt de Stadsraad voor de ruimte en aandacht die er
gegeven is aan het project zonne-hub. Het project is vol. In Ouddorp start een nieuw project.
15 mei komt de wijkagent op de vergadering van de Stadsraad, heeft u nog vragen voor hem,
stel ze via de mail of via een van de leden.
Dank voor uw aanwezigheid en inbreng vanavond.

