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Vergadering : Maandelijkse bijeenkomst Stadsraad te 4-9-2018 19:30 
Aanwezigen : Gemeente GO: Anneke van Kampen 

: Stadsraad: Desiree van Halewijn, Erna de Jong, Annelies Breen, Marieke 
Slagboom, Adam van Heest, William Tanis, Lennard van Beek 

Notulist : Lennard van Beek 
Datum Distributie : 05-09-2018 
Nummer : 001 
 
 

Item no:  Actie Datum 

1.0 Opening vergadering   
2.0 Vaststellen Agenda. Extra agendapunten:   
2.1 Gemis Secretariaat onder punt 8   
2.2 Kop van het eiland samenkomen onder punt 9   
3.0 Goedkeuring notulen vorige vergadering. Goedgekeurd zonder 

commentaar 
info  

4.0 Mededelingen   
4.1 Herbestrating bijeenkomst in Ark. Nog geen uitnodiging ontvangen 

bij de Stadsraad. Datum 19-9.  
Anneke 
van 
Kampen 

14-09-2018 

5.0 Ingekomen Stukken   
5.1  Week van de Vis. Bijgewoond door Desiree. Kort verslag. Jeugd van 

basisschool wordt betrokken bij de week van de vis. Er was een 
kunsthoek met vlaggen welke ieder jaar terug zouden kunnen 
komen. Interessante week en veel belangstelling. Ook de 
gehandicapten werden betrokken. 

info  

5.2 Aanvraag kern gebonden project subsidie. Geen aanvragen meer 
ontvangen voor 1/9. 

  

5.3 Bericht van ouderenbond. Project reiskoffer. Vrijwilligers en 
begeleiders gezocht. Bericht wordt gepubliceerd op de website 

William 
Tanis 

14-09-2018 
 

5.4 Mail Mevr. Bron. Kennisgeving aan Stadsraad waarin een 
herinnering tot handhaven recreatief verhuur wordt gestuurd aan 
de gemeente GO. Verder in agenda punt 7 

info  

5.5 Speelplaats Nieuwe Oostdijk. Modderige ondergrond. Gemeente 
neemt actie. Geen verdere actie vanuit Stadsraad 

info  

5.6 Duurzaam wonen op GO. Bericht wordt gedeeld op de Website. 
Verder onder punt 6 

William 
Tanis 

14-09-2018 
 

5.7 Verslag van bijeenkomst van dorpsraden met gemeenteraad van 28-
06. Doel was kennismaking met nieuwe college. Opmerkelijk was 
dat er maar 1 wethouder aanwezig was. 

info  

5.8 Mail van Anneke van Kampen met vragen over samenvoegen van 
Buurtschap Oostdijk/Nieuwendijk met Stadsraad. Nog geen 
antwoord ontvangen. Direct behandeld.  

  

5.8.1 Fietstocht door Goedereede / Nieuwendijk / Oostdijk met 
Anneke van Kampen /  Arend Jan van der Vlugt / 
Vertegenwoordiging buurtschap. Anneke stelt datum voor 

Anneke 
van 
Kampen 

zsm 

5.8.2 Statuten Stadsraad moeten tekstueel worden aangepast na 
samenvoegen van Buurtschap en Stadsraad. Aanpassing 
door Notaris na akkoord van college. Anneke Informeert 
Stadsraad over akkoord.  

Anneke 
van 
Kampen 

Onbekend 
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5.9 Toekenning van Budget voor volgend jaar zoals gedeeld met 
Stadsraad 

info  

6.0 Inwonersavond   
6.1 Agenda vaststellen 

- Duurzaamheid 
- Presentatie verenigingen voor toekenning kern gebonden 

subsidies  
- Toetreden Buurtschap Oostdijk en Nieuwendijk tot 

Stadsraad 
- Verslag Wijkagent parkeren in Goedereede 

Desiree 
van 
Halewijn 

7-09-2018 

6.2 Stadsraad verzorgd 2 consumpties per persoon via Oostdam   
6.3 Duurzaam wonen GO. Matthijs Witte Uitgenodigd door Gemeente. 

Team geeft kleine presentatie. Vanuit Stadsraad gevraagd of het 
Team de presentatie kan focussen op het beleid van de gemeente vs 
landelijk beleid. Anneke van Kampen informeert team 

Anneke 
van 
Kampen 

7-09-2018 

6.4 Het wordt opgemerkt dat niet alle subsidie aanvragen compleet of 
volledig ingevuld zijn.  
aanvragen moeten worden gecontroleerd. William kijkt na en 
reageert naar aanvragers. 
 

- Oranjevereniging. Compleet 
- Vrouwenvereniging. Rommelig, bijlages missen digitaal, via 

post wel. 
- Apollo. Compleet 
- Klokkendieven. Projectsubsidie aanvragen. Desiree belt 

voorzitter 
- Molen Stichting go 300j molen. Project subsidie aanvragen. 

Stadsraad geeft voorzet met juiste formulier welke Anneke 
stuurt naar Stadsraad. Welke stichting weer naar Anneke 
stuurt. 

William 
Tanis 

14-09-2018 

6.5 Met het huidige kassaldo kunnen alle aanvragen gehonoreerd 
worden waardoor er tijdens de inwonersavond geen stemming 
nodig is.  

info  

7.0 Verhuur woningen aan recreanten   
7.1 Ingekomen stuk mevr. Bron. Herinnering voor handhaving ter 

kennisgeving met Stadsraad gedeeld 
info  

7.2 Besluit vanuit college gekomen dat er gehandhaafd moet worden 
voor recreatief verhuur. Besluit wordt gedeeld met Stadsraad 
Goedereede. 

Anneke 
van 
Kampen 

7-09-2018 

7.3 Het huidige bovengenoemde besluit lost het huidige probleem van 
leegstand door recreatie niet op. Er wordt gesteld dat dit twee 
aparte punten zijn. Verhuur van woningen aan recreanten en 
verkoop van woonhuizen aan recreanten voor recreatie gebruik. Het 
probleem van verhuur van woningen wordt nu gehandhaafd 
doormiddel van een besluit. Specifieke manier van handhaving 
onbekend. Verkoop is niet te reguleren. Dit moet een komend punt 
blijven. Voorstel om aparte vergadering te doen. 

Desiree 
van 
Halewijn 

14-09-2018 

8.0 Secretariaat. Tijdens de vergadering een tijdelijke oplossing. 
Marieke Slagboom houdt de correspondentie bij. Adam van Heest 
en Lennard van Beek acteren als Notulist tijdens de vergaderingen 

info  

8.1 Rooster van aftreden wordt gedeeld met volgende vergadering info  
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9.0 Overleg met dorpsraden Kop van het eiland. Nieuwe datum wordt 
voorgesteld voor gezamenlijk overleg. 

Desiree 
van 
Halewijn 

14-09-2018 

10.0 Facebook en Website. Zie bovenstaand voor publicaties   
11.0 Actielijst. Lennard van Beek maakt een nieuwe actielijst Lennard 

van 
Beek 

14-09-2018 

12.0 Rondvraag   
12.1 Versmalling in hoofdpoortstraat. Desiree van Halewijn bezoekt het 

gemeentehuis op 5-9-2018 voor verder overleg.  
info  

12.2 Vlag Goeree vanuit Streekmuseum. Wordt uitgegeven via 
Coöperatie Stellendam. Geen actie Stadsraad 

info  

12.3 Vlag aan haven Goedereede van Kano en fluisterboor Groenevaart. 
Reclame-uiting van ondernemer welke naar mening de doelgroep 
slecht bereikt.  
Vraag zonder actie. Is het project zover uit te breiden dat de haven 
van Goedereede bereikbaar wordt door de sluis van Havenhoofd te 
veranderen? 
 

info  

12.4 Na ongeval op fietspad in natuurgebied rond Oostdijk en 
waterwingebied is het opgevallen dat de hulpdiensten 
(brandweer/ambulance) geen toagang hebben tot de deze gebieden 
doordat ze geen sleutel hebben van de hekken. Vraag aan gemeente 
om dit punt bij veiligheidsregio GO aan te kaarten met mogelijkheid 
tot sleutel aan hulpdiensten uit te geven.  

Anneke 
van 
Kampen 

zsm 

    
    

 
 


