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Stadsraad

12/Feb/19

15/Apr/19

Stadsraad
Stadsraad

12/Feb/19
12/Feb/19

03/Oct/19
25/Mar/19

Stadsraad

12/Feb/19

12/Mar/19

Stadsraad

12/Feb/19

06/Mar/19

12/Feb/19

21/Mar/19

Annelies

12/Feb/19

12/Mar/19

Lennard

11/Feb/19

12/Mar/19

?

11/Feb/19

Stadsraad

16/Jan/19

30/Jan/19

Marieke

12/Feb/19

31/Oct/19

Stadsraad

12/Feb/19

12/Mar/19

Annelies

12/Feb/19

12/Mar/19

12-02-2019: Vraag voor gemeente kan er een oprit komen

Erna

12/Feb/19

12/Mar/19

12/02/2019: Vraag voor gemeente, kan hier een oprit komen

Erna

12/Feb/19

12/Mar/19

Gemeente

12/Feb/19

12/Mar/19

Marieke

12/Feb/19

15/Feb/19

11/Feb/19

12/Feb/19

12/Feb/19

12/Feb/19

12/Feb/19

12/Feb/19

William

12/Feb/19

12/Feb/19

William

12/Feb/19

12/Feb/19

Marieke

11/Feb/19

Desiree
Erna
Erna

11/Feb/19
12/Feb/19
12/Feb/19

Description

Answer/Status

Bestuurssamenstelling Stadsraad

12/02/2019: Annelies Breen Algemeen bestuurslid. Contactpersoon
Oostdijk
Marieke, Verantwoordelijk voor Mail.
William, Penningsmeester
Adam, Voorzitter?
Lennard, Beheerd actielijst
Coen Sperling, Nieuw lid?

001

Bestuur

002
003

Bijeenkomst
Bijeenkomst

Themaavond met dorpsraden en raadsleden
Avond met dorpsraden en college

004

Bijeenkomst

Agenda Inwonersavond van 9/4/2019

005

bijeenkomst
bijeenkomst

bijeenkomst kleine kernen
Vooraankondiging van lustrum Oolgtensplaat. Wie wil er naar
toe vanuit stadsraad? Erna overlegt met Desiree

12/02/2019: Annelies deelt verslag

006
007

bijeenkomst

Bijeenkomst van dorps/stadsraden van kop van het eiland

12/02/2019: Stellendam organiseert dit jaar. Nog geen concrete datum

008

Infrastructuur

009

Infrastructuur

010

Infrastructuur

Tramlijnweg 2 / Bezwaarschrift

Herbestrating Noordzijde haven

info

Parkeren Jonkhoenstraat

011

Infrastructuur

Vuurwerk hantering

012

Infrastructuur

Ondergrondse containers

013

Infrastructuur

Commissie Ruimte

014

Infrastructuur

015

Infrastructuur

016

Infrastructuur

017

Mail

018

Parkeren

Parkeren Nieuwstraat

019

Parkeren

Parkeerterrein spuidijk

020

Parkeren

Parkeeren molenstraat met vakken

021

Penningmeester

Leefbaarheidsplan 2019

022

Penningmeester

Facebook

023

Recreatie

024
025
026

Recreatie
Recreatie
Stadsgezicht

Stoep Bekaf kant van haven is te hoog voor rollators ter hoogte
gebouw westvoorn
Fietspad voor de Koningspleisterplaats bij de boei is slecht
bereikbaar voor rollators
Weg hoofddijk slecht
Nieuwsbrief NL delta activeren

Handhaving verhuur woningen aan recreaten

ANWB borden
NLDoet
Vlag aan noordzijde haven is storend bevonden.

12-02-2019: Wie gaat er naar toe?
12/02/2019: Meneer Hameteman ASDGO / Thea Bot. Desiree meld
Stand van zaken incl vertrek / meer?
Rekening inwonersavond afgelopen keer hoog uitgevallen. Dit keer
naar 1 consumptie, gast sprekers gratis

12/02/2019: Oolgtensplaat wie gaat

12/02/2019:Ik begreep dat jullie recent contact hebben gehad met de
heer X omwonende van het plan Tramlijnweg 2 in Goedereede. De
omwonenden
hebben vooral moeite met de situering van het appartementengebouw
op de
hoek van de Mariadijk en de Tramlijnweg. Ik ben daarom met de heer X
overeengekomen dat we een onafhankelijke stedenbouwkundige
vragen om, uitgaande van het beoogde woningbouwprogramma, te
kijken of
het verkavelingsplan dusdanig is aan te passen dat dit tot ieders
tevredenheid is. Voorwaarde is wel dat alle indieners hun zienswijze
intrekken als het tot overeenstemming komt over een andere
verkaveling.
Ik heb inmiddels een stedenbouwkundige ingehuurd om hierbij te
helpen.
De komende weken hopen we tot overeenstemming te komen zodat we
12/02/2019: Herbestrating planning onduidelijk bij gemeente.
Startdatum wordt verzet ivm vorst. Planning wordt gedeeld.
De datum wordt opgeschoven en verdeer nog niet bekend welke datum.
Voor Koningsdag wil niet meer lukken. Vergunnign was blijven hangen
bij waterschap. Nog een paar odnerzoeken meoten worden uitgevoerd.
Wellicht meer activiteiten na koningsdag. Teamleider vraagt Stadsraad
welke datum voorkeur heeft voor start. Stadsraad adviseert om het na
het toeristenseizoen. Rond oktober.
Projectleider is op dit moment niet bekend.
Gemeente gaat concrete plannen delen
16/01/2019:Bewoner: Er zijn regelmatig activiteiten in Oostdam en
dat is prima uiteraard. Echter worden de parkeerplaatsen niet goed
benut. Daardoor staan er vaak auto's aan de rechterzijde van de
Jongkoenstraat ter hoogte van de Tuinen. Dit levert gevaarlijke situaties
op. Als er een calamiteit is in de wijk belemmert dit de hulpdiensten. Ik
zou het zeer op prijs stellen als er een parkeerverbod komt op dit stuk
van de jongkoenstraat.
De beheerster van de Oostdam kan hier trouwens weinig aan doen, zij
heeft al herhaaldelijk een oproep gedaan aan de bezoekers om te
parkeren op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. Er rest volgens
mij maar één optie en dat is een parkeerverbod.
22/01/2019: Details in mail Stadsraad, reactie gemeente:
Al met al zien wij geen reden om actie te ondernemen op het gebied van
inrichting en toegankelijkheid (parkeerverbod) van de straat.
12/02/2019: Het onderwerp ligt bij de gemeente en wordt erkend als
actiepunt
12/02/2019: Gemeente legt voor aan teamleider recronstrutie markt.
Wellicht varkensmarkt
12/02/2019: Zijn er genoeg onderwerpen om een aparte commissie op
te zetten? Wie willen zich daarin vastbijten?

12/02/2019: Wegdek wordt vervangen
12/02/2019: Marieke activeert dat deze brief zodat deze naar
Stadsraad blijft komen
11/02/2019 Sprake van eventueel verwijderen parkeergelegenheid
Nieuwstraat. Geen verdere details beschikbaar.
12/02/2019: Stadsraad neemt het ter kennisgeving aan.
12/02/2019: Dit is niet haalbaar voor alsnog
12/02/2019: Praktijk van vakken zal zorgen voor minder vakken door
indeling van strook. Gemeente raad aan om dit niet te doen om max
parkeerplaatsen te houden.
12/02/2019: Goedgekeurd door gemeente
12/02/2019: Website is bijgewerkt
11/02/2019: Niet alle woningen welke verhuurt worden in de oude
kern hebben een recreatie bestemming. Deze worden verhuurd via
verschillende websites als booking.com tot airbnb. Gemeente heeft
standpunt ingenomen om te handhaven. Tot op heden nog niet concreet
hoe deze handhaving uitgevoerd wordt.
12/02/2019: college bekijkt dit per huis/situatie. 1 verhuur is stop
gezet.De handhaving is nog reactief. De vraag of het proactief kan is
bespreekbaar met Thea Bot. In Zeeland vooralsnog geen proactief beleid
ook, ter info.
12/02/2019: Scholen?
12/02/2019: Hier doet de stadsraad 2019 niets mee
12-02-2019: Fluisterboten reclame. Erna zoekt uit

Gemeente

12/Mar/19
15/Mar/19
12/Mar/19

027

Stadsgezicht

028

Veiligheid

029

030

Verkeer

Woningbouw

Herstelwerkzaamheden torenverlichting

12/02/2019: Toren is eigendom monumentenbezit en niet gemeente.
2018 contact geweest en groot onderhoud niet aan de orde nog. Contact
persoon bekend
15/01/2019: 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.

Lennard

12/Feb/19

12/Mar/19

?

15/Jan/19

12/Mar/19

Hoofdpoortplatsoen verkeerssituatie

12/02/2019: Besluit van werkgroep verkeer heeft snelheidmeting
uitgeoverd en blijkt dat het effect heeft op snelheid. Op dit moment ziet
de gemeente geen nood om het te veranderen. Wel is er besloten dat er
verkeersveiligheid rondom zebrapaden en schoolgaande kinderen.
Stadsraad wordt geinformeerd schriftelijk

Stadsraad

11/Feb/19

12/Mar/19

Verkoop woningen aan niet economisch gebonden bewoners

11/02/2019: Door de verkoop van woningen aan partijen welke de
woningen niet constant bewonen wordt het idee gecreeerd dat
Goedereede een spookstad wordt met veel leegstand. Voornaamste
ingeschatte reden van leegstand is verkoop aan partijen welke de
huizen gebruiken als vakantiewoning. In de periode dat de eigenaar
afwezig is kan het voorkomen dat het pand verhuurt wordt. verhuur is
een apart punt.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in verschillende dorpen in zeeland.
Tot op heden is er geen juridische mogelijkheid om de verkoop van
woningen aan niet economish gebonden bewoners te beperken.
Een gesprek is aangevraagd met gemeente. Vooralsnog wordt dit ook
nog niet gezien vanuit de gemeente als probleem.
Door de verhuur terug te dringen wordt het al minder aantrekkelijk om
een huis te kopen voor recreatieve doeleinden.

Lennard

11/Feb/19

AED in Goeree

Date Closed

22/Jan/19

12/Feb/19
12/Feb/19
12/Feb/19
12/Feb/19
12/Feb/19
12/Feb/19
12/Feb/19

12/Feb/19

