
Notulen stadsraad Goedereede d.d. 15 mei 2018 
 
Aanwezig namens de stadsraad:  
Desirée van Halewijn (voorzitter), Lennard van Beek, Marieke Slagboom, William Tanis,  
Adam van Heest (notulist). 
m.k.a. Erna de Jong, Anneke van Kampen (gemeente) 
 
1. Overleg met wijkagent 

Gesprekspunten namens Stadsraad: 
• Handhaving 

In de beeldvorming schiet de handhaving van parkeerovertredingen  tekort en lijkt 
selectief met name op zondag tijdens de kerkdiensten. De wijkagent neemt afstand van 
de indruk dat er selectief gehandhaafd wordt, het beleid is consistent zonder aanzien des 
persoons of groep. Er wordt alleen bekeurd als er sprake is van een ernstige schendig van 
de regelgeving of als de veiligheid in het geding is. Iedere dienstdoende diender maakt 
daarin zijn eigen afwegingen en is daar ook toe gerechtigd. De Stadsraad spreekt 
daarover zijn onbegrip uit, maar accepteert de kennelijke praktijk. 

• Verkeerssituaties 
De snelheidsbeperking op de hoek Hoofdpoortstraat / Catharinastraat is naar de 
waarneming van de wijkagent effectief en doeltreffend. Procedureel zijn er rond de 
totstandkoming daarvan vraagtekens bij de Stadsraad. Deze vragen moeten worden 
gecommuniceerd met de “werkgroep verkeer:” van de gemeente Goeree Overflakkee 
(actiepunt Desirée) 

• Cameratoezicht Parkeerterrein aan de Doelweg is niet opportuun. Er is sprake van zeer 
incidentele overlast en die rechtvaardigt geen structureel toezicht via camera’s. 
Overigens is de gemeente in dat geval gesprekspartner voor de Stadsraad. 

• Onderlinge contacten/communicatie 
Wederzijds wordt uitgesproken dat structureel en periodiek overleg gewenst is. 

 
2. Vaststellen notulen d.d. 11 april 2018 

Er zijn geen notulen beschikbaar. Opnieuw agenderen voor de volgende vergadering ter 
vaststelling. (actiepunt Erna) 

 
3. Vatstellen notulen bewonersavond  

Er zijn geen notulen beschikbaar. Opnieuw agenderen voor de volgende vergadering ter 
vaststelling. (actiepunt Erna) 

 
4. Mededelingen 

De voorlichtingsavond over de herbestrating van de NZ-Haven + de markt was matig bezocht, 
maar leverde wel constructieve bijdragen aan de planvorming. De suggesties worden 
meegenomen in een conceptplan dat  op 5 juli wordt gepresenteerd. Tijdens die bijeenkomst is 
er opnieuw gelegenheid om inhoudelijk te reageren op het concept. 
De App “buurboek” functioneert als informatiebron en communicatieplatform. Via Facebook zal 
deze mogelijkheid worden gecommuniceerd. (actiepunt William) 

 
5. Ingekomen stukken 

Via de mail zijn er meerdere ingekomen stukken. Vastgesteld wordt dat daar niet adequaat mee 
wordt omgegaan; Ze spelen geen rol bij het vaststellen van de agenda, ze worden te laat of niet 
voorafgaand aan de vergadering gelezen, ze worden vaak niet beantwoord. Het ontbreken van 
een secretaris en de daarmee verband houdende rolonduidelijkheid leidt tot deze ongewenste 
situatie. 



Bij het toetreden van een lid namens het buurtschap Oostdijk wordt gekeken of er in deze 
vacature kan worden voorzien. De voorkeur gaat uit naar een interne kandidaat, ambtelijk 
secretariaat is de next best keuze.  

 
6. Verhuur woningen aan recreanten 

Naar aanleiding van een en ander is er een bewonersinitiatief op gang gekomen, waarbij de 
gemeente frequent gewezen wordt op hun handhavende verantwoordelijkheid. De schriftelijke 
mededeling daarvan wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
1 mei jl. is er een breed overleg geweest op het gemeentehuis. De opbrengsten van dit overleg 
zijn ons nog niet bekend. We wachten dat even af en agenderen dit punt opnieuw voor de 
volgende vergadering (actiepunt Desirée) 
 
Bundeling van de krachten tussen de kernen op de kop van Goeree – Overflakkee lijkt gewenst. 
Voorafgaand daaraan wordt geprobeerd de omvang van het verschijnsel per kern in kaart te 
brengen. (Actiepunt Desirée) 
 
Op de korte termijn kan structurele handhaving wellicht helpen. Op de langere termijn zou een 
grondige effectrapportage als input moeten dienen voor een gesprek hierover met de gemeente. 
Voorlopig typeert de gemeente het verschijnsel als marginaal en lijkt niet actief te willen inzetten 
op een structurele oplossing. 

 
7. Verslag overleg met andere kernen 

Toetreding van de Oostdijk vormt geen probleem. In dat geval krijgt de stadraad de helft van het 
subsidiebedrag via de gemeente. De Stadsraad wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger 
vanuit de Oostdijk. De volgende vergadering in juni zal een gezamenlijke bijeenkomst zijn van de 
twee bestaande raden en worden zaken verder afgestemd. (Actiepunt Desirée) 

 
8. Facebook 

Toevoegen bericht over App “Buurboek) 
 
9. Actielijst 

De actielijst kan als gevolg van afwezigheid van Erna niet besproken worden en wordt verdaagd 
naar de volgende vergadering (Actiepunt Erna). 
 
N.b. Wie er verantwoordelijk is voor de reparatie van de verlichting op de wijzerplaat van de 
toren is onduidelijk. Moet nagevraagd bij de huurder van het gebouw. 

 
10. Rondvraag 

Onduidelijkheid over mail t.a.v. “50-dingen streekboekje” en de rol van de Stadraad daarbij 
wordt nagevraagd. (Actiepunt Desirée) 
 


