Notulen Stadsraad d.d. 13 november 2018
Aanwezig:
Annelies Breen, Desiree van Halewijn, Erna de Jong, Marieke Slagboom, William Tanis, Adam van Heest
(notulist)
m.k.a.: Anneke van Kampen (Gemeente), Lennard van Beek,
1. Opening vergadering
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Vaststellen notulen
Anneke van Kampen had een wijzigingsvoorstel voor de betreffende notulen. In verband net haar
afwezigheid wordt de formele vaststelling verdaagd naar de volgende vergadering.
Vragen n.a.v.:
•

Vanuit gemeentezijde is er nog geen aanvullende informatie inz. de AED’s. Punt even
aanhouden en opnieuw agenderen (Desirée).

•

De vragen over de vervanging van de ANWB-bordjes op de monumenten ligt nog onbeantwoord
bij de gemeente (Matthijs Witte).

•

De Klokkedieven hebben begrip voor het afwijzen van hun verzoek van de headsets en
ondersteunen ook het voorstel voor een nieuwe geluidsinstallatie in Oostdam. Overigens wordt
eerst het gesprek gevoerd met SRGO als eerst verantwoordelijke voor een deugdelijke
inventaris van het gebouw. (William)

4. Ingekomen stukken
1. Gemeente Goeree – Overflakkee inz. “Kindpakket” met impliciet de vraag of de Stadsraad
een bijdrage kan leveren. Het stuk levert meer vragen dan antwoorden op en zal de
volgende keer opnieuw worden geagendeerd (Desirée)
2. Gemeente Goeree – Overflakkee inz. parkeerproblematiek Nieuwstraat. De Stadsraad
wordt gevraagd als intermediair op te treden richting bewoners. De Stadsraad wil niet in
die positie gebracht worden en geeft de opdracht terug aan de eerste echt
verantwoordelijke, nl. de gemeente. (Desirée)
3. SRGO inz. uitnodiging voor de feestelijke opening van vernieuwd Oostdam. Tevens het
aanbod om tijdens de opening een presentatiestand in te richten. Uitnodiging wordt
aanvaard, Desirée zal de Stadsraad vertegenwoordigen incl. informatiestand. (Desirée)
4. Havenkanalen – Buurbook inz. cultuur-historische arrangementen. Dhr. De Vos zal worden
uitgenodigd om een en ander toe te lichten. (Desirée)
5. Buurbook inz. beëindigen van hun activiteiten. Nu de voorbereiding van de herbestrating
Markt – NZ-Haven afgerond wordt gaat Buurbook wat dat betreft “uit de lucht”.
Aangeboden wordt dit medium over te nemen als een “ digitaal dorpsplein”. De Stadsraad
vindt de kosten die daaraan verbonden zijn te hoog en ook de meerwaarde t.o.v. de
facebookpagina staat ter discussie. (Desirée)
6. Ondernemers Goedereede inz. fin. bijdrage aan kunstijsbaan tijdens de geplande
kerstmarkt. Stadsraad is bereid bijdrage te leveren onder voorwaarde dat de gebruiker een
klein bedrag betaalt. (Desirée)

5. Handhaving verhuur woningen voor recreatief gebruik
De indruk bestaat dat de handhaving nog niet gerealiseerd is. Volgende vergadering opnieuw
agenderen. (Desirée)
Tegelijkertijd wordt er opnieuw aandacht gevraagd voor de beperkte mogelijkheden om
woonruimte in de oude kern van Goedereede te verwerven door jonge autochtone bewoners.
6. Rooster van aftreden
2019
Desirée van Halewijn
2020
William Tanis
Adam van Heest
2021
Erna de Jong
2022
………

Niet herkiesbaar
Herkiesbaar
Herkiesbaar
Herkiesbaar

In verband met het naderend aftreden van de voorzitter zal Desirée een aantal mensen
benaderen. De nieuwe voorzitter moet bij voorkeur gekozen worden uit de zittende mensen.
(Desirée)
Het bestaande rooster actualiseren (Lennard)
7. Statutenwijziging
Met de toetreding van de Oostdijk en de Nieuwendijk moeten de statuten worden aangepast.
Het betreft: Art 1, lid 2 en Art 12, lid 6. In beide gevallen toevoegen: Oostdijk + Nieuwendijk.
De notaris wordt opdracht gegeven deze wijziging toe te passen. (Desirée)
8. AED
Zie onder “vaststellen notulen”.
9. Nieuwsbrief “Kleine kernen”
De nieuwsbrieven worden periodiek ter info doorgespeeld naar de Stadsraad door mw. De
Kooning-Hommes.
In dat kader wordt tevens afgesproken dat de regionale politieke partijen een uitnodiging
ontvangen voor de bewoneravonden.
10. Verkeerssituatie Hoofdpoortstraat
Er wordt een afspraak gemaakt met de werkgroep Veilig Verkeer Nederland. De Stadsraad wordt
vertegenwoordigd door Desirée en Erna (Desirée)
11. Vergaderrooster 2019
Voorstel: 15-1, 12-2, 12-3, 9-4 (bewonersavond), 7-5, 4-6, 3-9, 24-9 (bewonersavond), 8-10, 5-11
en 10-12. De andere leden worden van het voorstel in kennis gesteld, de volgende vergadering
definitief vaststellen. (Desirée)
12. Facebook
Toevoegen: toekenning subsidies
13. Actielijst
Verdagen naar volgende vergadering. Tegelijkertijd opnieuw vaststellen of dit fenomeen nuttig
en doelmatig is, zo niet afschaffen.
14 Rondvraag
Annelies Breen
• Was er belangstelling voor de “Woonwijzer winkel”? Er hebben ongeveer 25 bewoners
gebruik van gemaakt.

•

Op Ouddorp heeft een, overigens niet representatieve, enquête aangetoond dat een
meerderheid van de deelnemers terughoudendheid wenst t.a.v. uitbreiding van
recreatieparken. Het is genoeg…., is het algemene gevoel.
Marieke Slagboom
• De sloop van het oude gemeentehuis is begonnen.
Onder dankzegging aan de voorzitter wordt de vergadering vervolgens gesloten.

