
Vergadering Stadsraad 12 maart 2019 

Afwezig: Lennart van Beek 

 

1. Vergadering wordt voor de laatste keer geopend door de voorzitter Desiree van Halewijn. 
De gasten zijn Ruud van Donk, Tea Both en secretaresse. 
 
 

2. Ruud van Donk krijgt eerst spreektijd. Agenda wordt afgewerkt volgens agenda. 
 
- Voorstelronde. Thea Both stelt zich voor als nieuwe kernwethouder van Goedereede. Zij 

spreekt haar visie uit. 

 

3. Inwoner is gevraagd om toe te treden tot de Stadsraad, maar zegt er nog geen tijd voor te 
hebben. Misschien op latere termijn. 

 

4. Ruud van Donk vraagt samenwerking met de stadsraad en de Oostdijk Nieuwendijk ten 
aanzien van de recreatie visie. Hierop reageert Tea Both dat deze Stadsraden niet gehoord 
zijn omdat het gaat over een recreatie visie Herkingen-Ouddorp. Dorpsraden zullen 
benaderd worden als het meer concreet wordt. 

 
5. Er is een brief binnengekomen met besluiten over diverse verkeerssituaties en een 

ingekomen brief van de Gemeente Goeree Overflakkee dat de kernsubsidie á € 9.777,- 
verleend is. 

 
6. Thea Both reageert ‘In principe mag je je huis verkopen aan wie je wil. Binnenkort komt dit 

punt terug op de agenda van de gemeenteraad.’ Ook vraagt zij of er overlast wordt ervaren 
als er mensen recreëren tussen mensen die in het arbeidsproces zitten, want je bent een 
toeristische bestemming. Volgens de leden van de Stadsraad wordt er overlast ervaren en 
daarnaast willen we leefbaar blijven. 

 
7. Dit punt ligt nog bij de Gemeente. Er is een AED geplaatsd aan de zijmuur bij Hoofddijk 2 die 

voor iedereen toegankelijk is. 
 

8. Er is een bijeenkomst geweest van kleine kernen in Den Haag, bijgewoond door Annelies. Zij 
deelt boekjes uit, zodat eenieder zichzelf kan inlezen. 

 
9. Zie de brief van de Gemeente, punt 5. De wegversmalling blijft bestaan, er komt een extra 

zebrapad bij de Kortewenden. 
 

10. Inmiddels is door de stedenbouwkundige een aantal varianten opgesteld, waarvan 2 zijn 
overgebleven. Daarnaast zal de bewegwijzering worden aangepast i.v.m. parkeren. Het 
overleg is als constructief en positief ervaren. 

 



11. Cor Hameeteman komt van Sociaal domein, dan een korte pauze, dan gaat Tea Both zichzelf 
introduceren en is het mogelijk de kernwethouder vragen te stellen. Iedere bezoeker zal 1 
munt krijgen voor een consumptie. 

 
12. De volgende vergadering zal op 7 mei plaatsvinden. Er is een vraag van Anneke van der 

Kamp of er in de 3e of 4e week van de maand vergadert kan worden. 
 

13. William zal de uitnodiging van de inwonersavond op Facebook zetten. 
 

14. Actielijst 
 

• Herbestrating van de Markt- Noordzijde-Haven                                                                               
Inwoner heeft een krantenartikel geschreven naar aanleiding van de misverstanden rond de 
herbestrating. Na de zomer zal gestart worden met de werkzaamheden. Omwonenden zijn 
ingelicht. Tea Both geeft nog aan dat de misverstanden een les geweest zijn voor de 
gemeente, dat de communicatie met de burger beter moet. Met horeca is overleg geweest 
t.a.v. terras. 
 

• Vuurwerk met Oud en Nieuw 
o De container was er dit jaar pas om 22.30 Oudjaarsnacht, dit was te laat. Op 3 april is 

er een evaluatie bij de Gemeente over het vuurwerk op Goeree-Overflakkee. 
 

• Ondergrondse containers 
o Ondergrondse containers hangt samen met de herbestrating van de Markt. De 

projectleider van de herbestrating is van plan om onze vergadering in mei te 
bezoeken.  

 
• Herstel van het torenlicht 

o Dit ligt bij monumentenbeheer. 
 

• Rollatoropgang aan de Bekaf 
o Is inmiddels gerealiseerd. 

 
15. Desiree maakt de uitnodiging voor de inwonersavond en Tea Both geeft nog aan dat ze 

bedankt voor de aanwezigheid en de Gemeente doet haar best om goed te communiceren, 
maar dat lukt niet altijd even goed. 


