
Stadsraad 15 januari 2019 
 
Aanwezig: 
Annelies Breen, Desiree van Halewijn, Erna de Jong, Lennard van Beek, Marieke Slagboom 
 
Gemeente: Els Wegman (vervanger van Anneke van Kempen) 
 
m.k.a.: William Tanis 
 
 

1. Vaststelling agenda: 
Annelies AVG op de agenda. 
 

2. Vaststellen notulen d.d. 13 november 2018 
n.a.v. 
Kindpakket is voor ons geen relevant onderwerp. 
 
Nog niet gereageerd naar gemeente inz. parkeerproblematiek Nieuwstraat. Veiligheidsregio 
Rijnmond vindt de situatie zodanig onveilig dat er iets aan met gebeuren. Stadsraad vindt 
dat de gemeente dat moet communiceren. 
 
Wegdek op de Hoofddijk is slecht. Asfalt moet vernieuwd. Gemeente zal actie ondernemen. 
 
Nog geen afspraak met dhr. X over havenkanalen. 
 
Kerstmarkt is niet doorgegaan. 
 
Statutenwijziging: Annelies Breen wordt als vertegenwoordiger benoemd in de statuten. 
 
Adviesraad sociaal domein: Onderwerp van gesprek maken op een bewonersavond. 
 
Vergaderrooster = definitief 
 
Situatie Hoofdpoortstraat is onder handen. Snelheidsmeting, de verkeersleerkracht is er nu 
mee bezig. S.V.P. overleg met de Stadsraad. 
 
Optie voorgesteld om een Shared space te implementeren. Korste oplossing is paaltjes weg 
en zebrapad verplaatsen naar 3 sprong 

 
Bovenstaand vervangd item 9 van Agenda 
 
 
 
 
 

 
 



4. Mededelingen 

Groeten van Arend Jan van der Vlught mbt vertrek uit gemeenteraad.  

Bijeenkomst politie mbt alcoholgebruik bij jongeren. Stadsraad kan er verder geen 
actie in nemen.   

5. Ingekomen stukken – bezwaarschirft Tramlijnweg 2/ bezoek dhr van den Ham 

Reden om Stadsraad te spreken is het delen van het bezwaarschrift. Wat is de 
bedoeling van het fenoneem Inspraak op plannen. Verdere details in het 
toegestuurde bezwaarschrift. Bezwaarmakers voelen zich niet serieus genomen en 
hebben voorgesteld om arbitrage of neutrale deskundige te spreken met coordinator 
van plan.  

Uiteindelijke doel om draagvlak te creeren binnen stadsraad.  

Uit het bezwaarschrift komen goede duidelijke geformuleerde oprechte vragen 
waarin een niet bevredigend in de zin van respectabel antwoord komt. 

Stadsraad zou er graag op toe zien hoe het contact verloopt verder. Stadsraad 
beaamt dat er een harde toezegging moet komen op de deskundige. 

Ventileren aan Mvr Bot bij eerstvolgende samenzit. 

Koppeling van persoon uit stadsraad aan het bezwaarschrift en de procedure naar 
gemeente.  

Bezwaarschrift komt op de agenda. 

Matthijs Witte ingekomen stuk. Onder begeiling van Archeoloog het veld in om over 
Romeinen te leren + brochure. Wat vind Stadsraad hier van? 19 maart wordt de 
lezing gegeven. Actie Stadsraad.- Antwoord dat het een goed idee is en wellicht 
publicatie op website. 

 

6. Handhaving verhuur woningen aan recreanten 
Update van Els: Meerdere handhaving procedure gestart waarbij er 1 verhuur 
gestopt is. Binnen eerste kwartaal besluit college over maatregelen samen met 
handhaving.  
Onderwerp verkoop huizen als tweede woning vooralsnog geen punt binnen 
gemeente. 
Idee voor gemeente om beleid te ontwikkelen om Stimulatie voor koop aan 
permanente bewoning. Aanvraag vanuit Stadsraad om gesprek met gemeente te 
hebben om hierover te brainstormen. 12 feb als voorstel vanuit Stadsraad. 
 

 



7. AED 

AED Oostdijk bij voorkeur. Goedereede heeft er 1 bij de Spar en 1 bij de Oostdam en 
op andere plekken maar die zijn onderhevig aan sluitingstijden. Gemeente adviseerd 
om College af te wachten aangezien dit een eilandelijk item is welke in het college 
wordt besproken. Wordt vervolgd. Op de Agenda houden. 

8. Nieuwsbrief kleine kernen 

Niks ontvangen 

9. Verkeerssituatie Hoofdpoortstraat 

Zie goedkeuring notulen 

10. ANWB borden 

Desiree heeft contact met scholen / anwb / Matthijs Witte.  

11. Facebook 

Vergaderdata op Facebook.  

Herrinering aan subsidieaanvragen 

12. Actielijst 

LvB zet Actielijst op welke de notulen en agenda zou vervangen. Wanneer niet bevalt, 
agenda met notuelen zonder actielijst. 

13. Rondvraag  

Marieke, Vuurwerk. Graag beter toezicht in Goedereede. Container voor vuur op 
markt eerder komen? Stookvergunning vanaf 2200 tot 0400. Vandaar container 
laat.Signaal is voergekomen bij gemeente. Zeker icm herbestrating Markt en 
Noordzijde haven.  

Els, Bord bij witte brug. Heeft deze nog nut, moet deze voortgezet worden bij einde 
contract? Stadsraad geeft aan JA 

Herbestrating planning. Wordt gedeeld via mail voor februari 

Annelies, Nieuwsbrief wordt toegestuurd van Oostdijk 

Adam, oproep tot opvolging van voorzitter 

Erna, NLDOET? Wat moeten we er mee? Erna stuurt mail om te initieren, niet 
organiseren. 

14. Sluiting vergadering 
 



 
 
 
 
 


