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Notulen 

 
Datum: 13 juni 2018  Locatie: Oostdam te Goedereede 

 

Aanwezig: Desirée van Halewijn, Adam van Heest, Erna de Jong, Marieke Slagboom, 
Anneke van Kampen. 
Afwezig: Lennard van Beek  

 

 
Datum volgende vergadering: dinsdag 4 september 2018  

Agenda 

1 Opening 
2 Goedkeuring notulen vorige vergadering 
3 Mededelingen 
4 Ingekomen stukken 
5 Manifest 
6 NLdoet 
7 Ontmoetingsplaats papiercontainer 
8 
9 
10 

Facebook/website  
Actielijst 
Rondvraag 

11 Sluiting 
 

1 Opening 

De voorzitter Desirée van Halewijn opent de vergadering. 
 

2 Goedkeuring notulen vorige vergadering  

Notulen vorige vergaderingen en inwonersavond zijn goedgekeurd. 
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3 Mededelingen  

 
Geen mededelingen. 

4 Ingekomen stukken 

Onderwerp Eventuele actie 
 
Ondersteuning dorpsraden 
gevraagd bij 
duurzaamheidscampagne 
op Goeree-Overflakkee 
 

Wij zullen vanuit de stadsraad de informatie delen op onze 
website en facebookpagina - actie William 

 
Uitnodiging vernieuwd 
werken in de wijken 

Desiree en Marieke zullen deze avond bijwonen 
betreffende het vernieuwend werken vanuit de politie. 

 
Kennismaking 
gemeenteraad / 
overstijgende 
inwonersavond 

Desiree en Erna zullen deze avond bijwonen. 

Brief inwoner 
Betreffende verhuur woningen recreanten. Marieke gaat 
het onderzoek vervolgen naar het missen van kosten 
vanuit afname inwoners in de kernen. Gerelateerd aan het 
missen van inwoners in het ziekenhuis, scholen en 
ondernemers. 

Vraag oranjevereniging 
De oranjevereniging organiseert het side event in 
Goedereede tijdens de omloop. hiervoor ontvangen ze 
geen subsidie meer. Ze hebben de vraag neergelegd bij de 
Stichting stadsraad Goedereede. Wij verwijzen ze terug 
stichting omloop voor subsidie en eventuele sponsoring. 

5 Gesprek werkgroep verkeer 

Er wordt een apart gesprek georganiseerd met Peter Feller in het gemeentehuis. Desiree en Erna 
zullen gaan. Dit wordt afgestemd met Anneke voor een datum. 

6 Overleg Buurtvereniging Oostdijk / Nieuwendijk en Stichting Stadsraad Goedereede 

 
Twee bestuursleden en drie commissieleden zijn aanwezig vanuit de buurtvereniging. 
 
Uitleg ontstaan Buurtvereniging. 
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Landelijk belang en sociale samenhang benoemd in de statuten. 
 
Bestuursstructuur opgezet met commissies: 

● Landschap/omgeving 
● Buurtschappen 
● Zorg 
● Duurzaamheid 

 
Vanuit de buurtvereniging is gekeken naar de rol die ze willen vervullen als officiële buurtvereniging. 
Vanuit het buurtvereniging wordt ervaren dat ze zich niet anders verhouden tot de kern Goedereede 
dan bijvoorbeeld de nieuwbouw in Goedereede. 
 
Vanuit welke beginselen willen we samenwerken.  
Vragen zijn gesteld vanuit de leden van de Buurtvereniging betreffende de punten die opgepakt 
worden in de Stadsraad Goedereede. 
 
Voorbeelden zijn hiervoor benoemd zoals duurzaamheid en vragen over lantaarnpalen en of dit 
onderwerpen zijn die ingebracht kunnen worden bij de stadsraad. Dit is inderdaad het geval. 
 
Leefbaarheid is het kernpunt bij de Stadsraad Goedereede. 
Iedere dorpsraad moet het ook op zijn eigen manier invullen. 
 
Vanuit Anneke is het nu niet direct duidelijk hoe het formeel ingevuld moet worden. 
 
De Stadsraad is een stichting. Vanuit beide partijen zijn er geen bezwaren betreffende samenvoeging 
van de raden. Voortaan is de grens verlegd voor postcode. Hierbij wordt de postcode extra 
bijgetrokken van de Oostdijk en Nieuwendijk. - Actie Anneke gaat dit nog even formeel nakijken. 
 
De buurtvereniging blijft hetzelfde met de statuten. 
Voor de formaliteit betreffende samenvoeging dorpsraden wordt dit gecontroleerd door Anneke.  
Vanuit de Buurtvereniging wordt gevraagd aan Anneke of deze stap ook weer later makkelijk 
teruggedraaid kan worden. Of een exit later weer mogelijk is. 
 
Vanuit de Stadsraad Goedereede wordt de inlog naar de mailbox gedeeld richting de buurtvereniging 
Oostdijk en Nieuwendijk.  
 
Vanuit de Stichting Stadsraad Goedereede is medegedeeld dat het voor de samenhang goed is dat 
iemand deelneemt vanuit de buurtvereniging Oostdijk Nieuwendijk.  
 
Vanuit de buurtvereniging wordt gedeeld wie vanuit de buurtvereniging deel gaat nemen aan het 
bestuur van de stichting Stadsraad Goedereede.  
 
Adam heeft aangegeven wel als postbus te willen op te treden voor de mensen uit de Oostdijk. Zodat 
de afstand voor het posten van de brief geen belemmering kan zijn.  
 
Uitnodigingen worden persoonlijk rondgebracht door een bestuurslid vanuit de Buurtvereniging. 
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De Buurtvereniging deelt mee aan zijn leden hoe de nieuwe samenstelling / constructie zal zijn vanaf 
dit moment. 
 
Stemrecht is alleen voor de aanwezigen tijdens de bijeenkomst.  
 
Kernwethouder - is wederom Arend-Jan van der Vlught 
Anneke gaat het punt van wethouder bespreken met Arend-Jan van der Vlught.  Op de website staat 
ook nog dat het buurtschap bij Ouddorp valt onder de kernwethouder.  
Communicatie verloopt via de stadsraad. 
 
Voorkeur is uitgesproken dat er nog iemand vanuit de vereniging komt om deel te nemen in de 
stadsraad. Dit hoort de Stichting Stadsraad graag voor 4 september. 
 
Mededeling vanuit de Oostdijk / Nieuwendijk 
Er wordt zondag 1 juli een evenement georganiseerd op de Hoofddijkseweg. Er wordt herdacht dat 
een piloot 75 jaar geleden uit de lucht is geschoten aan zijn parachute. Er wordt gefilmd een vlag 
gehesen. De film wordt naar zijn dochter gestuurd. Er is gevraagd aan de buurtvereniging om hier 
meer ruchtbaarheid aan te schenken. 

7 Verhuur woningen aan recreanten 

zie ingekomen stukken 
 
Vanuit de Oostdijk Nieuwendijk is bij een kern overstijgend overleg dit punt ook 
aangekaart. Bij een volgend overleg staat dit ook op de agenda. In de Oostdijk 
Nieuwendijk is het geen direct probleem voor de voorzieningen. Totaal gaat het over 
10/12 woningen die niet direct worden bewoond. Is mogelijk wel een probleem voor 
leefbaarheid en veiligheid.  
 
 
 

8 Facebook/website 

 Delen Buurbook op de website en facebook 
 

 Stichting bescherming dorpsgezicht wordt gedeeld op de website en 
facebook 

Duurzaamheidscampagne wordt gedeeld op de facebook en website 

Subsidieaanvraag verzoeken delen op 2019. William stuurt lijst met 
verenigingen richting Anneke. Die controleert of de lijst compleet. 
Vervolgens wordt een mail gestuurd naar de verenigingen en wordt het 
op facebook en de website gedeeld. 
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Persbericht alarm oude gemeentehuis wordt gedeeld door Desiree en 
op de website/facebookpagina gedeeld door William. 

9 Actielijst 

Zie punten actielijst. Wordt doorgezet naar de volgende vergadering. 

10 Rondvraag 

 
Vraag is gesteld vanuit een lid van de Buurtvereniging of het mogelijk is om donateur te zijn van de 
Stadsraad Goedereede. Dit wordt meegenomen richten de volgende vergadering hoe hier mee 
omgegaan wordt. Dit is nog niet eerder het geval geweest. 

11 Afsluiting vergadering 

 

 


