
Vergadering stadraad dinsdag 04-06-2019 

 

Aanwezig; Adam van Heest, Annelies Breen, Anneke  van Kampen en Marieke Slagboom. 

Gastspreker is Sjak  de projectleider  over de herbestrating  van de Markt en de Noordzijde Haven. 
Sjak geeft  ons  een korte uitleg over hoe en wanneer te starten.  
Er zal rond 1 oktober  gestart  worden en de oplevering  zal in februari 2020 zijn.  Zelf vond Sjak dit 
een wat krappe periode dus met  uitloop tot april 2020.  
 
Adam heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
 

3- Lennard van Beek geeft  zijn  functie op.  Adam zal hem nog  vragen of hij misschien een 
vervanger heeft  of weet  voor zijn plaats. 

 
4- We hebben nog steeds een vacature  staan voor de functie secretaris. Adam wist wat 

mensen en zou hier contact mee opnemen.  
 
5- Anneke geeft aan dat  ze de vergaderingen liever einde van de maand heeft ivm andere 

vergaderingen.  Daarom zijn er nieuwe data gepland. 
§ 3 september 2019 voorbereiding bewonersavond aanvang half 8. 
§ 24 september 2019 bewonersavond 
§ 29 oktober 2019 aanvang half 8 sluiting vergadering 21.30 uur. 
§ 17 december 2019 aanvang half8 sluiting vergadering 21.30 uur.   

 
6- 12 juni as  is er een gezamelijke bijeenkomst  met de stadsraad en 

dorpsraden/buurtschappen. Goedereede schuift aan als gast. Oostdijk en nieuwedijk 
organiseren deze avond. 
 

7- Voor het leefbaarheidsplan zal via de website en facebook een uitnodiging worden 
verzonden.  
 

8- In de financiën zijn geen veranderingen. Stabiel. 
 

9- Voor de openbare orde en veiligheid zal onze wijkagent  Arij 3 september langskomen op de 
vergadering  ter kennismaking  en afstemmen waar we het over gaan hebben met hem 
tijdens de bewonersavond waar hij ook aanwezig zal zijn. Anneke maakt  hier een afspraak 
met hem over en communiceert  dat naar ons.  
 

10-  Openbare werken en groen gaan over slecht wegdek etc. Hoe houden we dit op de kaart 
vraagt Adam zich af. Je kunt slecht wegdek altijd melden via de webstite van de gemeente 
maar incidenteel mogen we het ook aan Anneke melden.  
Adam is geïnteresseerd  in de gang van zaken . Anneke zal de mannen van Groen en Grijs 
uitnodigen voor een gesprek met ons. 
 

11- Het contact met het sociaal domein zijn wij tevreden over en zien geen verandering. 
 

12- Recreatie en toerisme 



a. Nog steeds worden er vakantie huizen in het oude centrum op verschillende website 
aangeboden. Hoe zit het met de controle en de handhaving vragen wij ons af. 
Anneke gaat op onderzoek. 

b. Adam is benaderd door verschillende belangengroepen of wij als stadsraad een 
standpunt willen aannemen. Nee wij blijven liever transparant en voor iedereen 
toegankelijk. 
 

13- De verlichting toren is nog steeds niet opgelost. Adam heeft een meneer gesproken van de 
stichting monumenten bezit. Er schijnt een behoorlijke miscommunicatie te zijn tussen de 
gemeente en de stichting.  Anneke gaat op onderzoek over hoe en wat. 
 

14- Er zal op de website en op facebook een vermelding komen over de opfriscursus 
rijvaardigheid senioren Goeree- Overflakkee. 
 

De rondvraag: 
 
 Annelies vraagt of iemand misschien informatie of iets weet over het schieten met een pijl en  
 boog in de oostdijk op een pauw en een ree. 
 En waarom er nog steeds een slot op het duinhek zit. 
 
Adam  bedankt iedereen voor de aanwezigheid.  
 
Fijne zomer voor iedereen en tot 3 september. 
 
 

 
 


