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Bestuursvergadering 28 oktober 2015 
 
Aanwezig  : Cor Bijl, Kees Geel, Katouscha Boer, Gabrielle Pelusi en Piet Slik. 
Afwezig  : Kees en Marjan Doets, Brenda Tijmes, Mark Weppner, Ingrid 
   Deutekom en Marco van Vossen.   
 
1. Opening 

Bij afwezigheid van Kees Doets (helaas heeft de ziekenboeg enkele patiënten erbij gekregen) 
opent Piet Slik ten 20:01 de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Speciaal welkom  
voor Sigge van der Veek (CDA), Perry Vriend (Seniorenpartij) en Caro Brak (Speel-O-Theek).    

2. Tijd voor Dorpsgenoten. 
Caro Brak neemt het woord namens de Speel-O-Theek “Berengoed”.  Zij hebben een keuze 
gemaakt waaraan het resterende geld besteed kan worden. De keuze is geworden de 2 doelen bij 
het zwembad (kunnen ook bij vorst dienst doen als ijshockeydoelen). De Vz van de IJsclub is op 
de hoogte gesteld en deze zorgt i.o.m. P. Slik voor plaatsing. 
Daar er nog wat geld over is zal er gekeken worden naar een picknicktafel bij het zwembad. 

3. Notulen vorige vergadering.  
Verwarring over mailtje van Elly Klaver. “Jullie vallen met het zwembad niet onder activiteiten 
subsidie”. Door de penningmeester is er subsidie aangevraagd voor het zwembad, dorpsbelang 
en voor activiteiten 400 jaar Oudesluis.  Actie I. Deutekom 
De notulen van 30 september jl. worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank 
aan Cor. 

4. In- en uitgaande post 
Nummer In/uit Item Onderdeel Omschrijving Adressant 

20150930 in Fracties CDA Notulen fractieveradering CDA schagen CDA 

20151002 in Gem. 
Schagen 

Subsidie Ontvangstbevestiging gemeente 
subsidie aanvraag activiteitensubsidie 
2016 

Gemeente 
Schagen 

20151002 in Gem. 
Schagen 

Toekomstvisie Uitnodiging 29 oktober, strategische 
visie 2040 

Gemeente 
Schagen 

20151009 uit/in ADB Vrijwillgers 
verzekering 

Reactie op beantwoording art.41. 
"Schrijven uitgebreide uitleg op de 
verzekering" 

Seniorenpartij 
Schagen 

20151009 in VVKKNH Uitnodiging Uitnodiging landelijk 
plattelandsParlement 14 nov. as. 

VVKKNH 

20151015 in Gem. 
Schagen 

Toekomstvisie Annulering 9 oktober, strategische visie 
2040 

Gemeente 
Schagen 

20151016 in Gem. 
Schagen 

Accommodatieb
eleid 

Inspraakreacties inspreekavonden 24 en 
28 oktober jl. accommodatiebeleid 

Gemeente 
Schagen 

20151021 in Gem. 
Schagen 

Subsidie “Jullie vallen met het zwembad niet 
onder activiteiten subsidie. E. Klaver 

Gemeente 
Schagen 

20150930 Punten notulen 30-09-2015 CDA: Wethouder Beemsterboer geeft aan dat hij aan de 
slag wilt met een leefbaarheidsplan voor Oudesluis. De heer Slijkerman vraagt zich af hoe het 
gaat met de herinrichting van de basisschool in Oude Sluis. Wethouder Beemsterboer geeft aan 
dat het goed gaat en dat er gepraat is met mensen die daar woningen willen ontwikkelen. De 
heer Slijkerman verzoekt wethouder van der Veek om uit te zoeken of het punt rondom de 
vrijwilligersverzekeringen is afgerond. 

5. Actiepuntenlijst. 
14/06.04 Vervallen. 
15/05.07 Sigge van der Veek geeft aan dat er signalen binnen zijn gekomen v.w.b. de 
terughoudendheid van uitvoer werkzaamheden. Hij vraagt met klem dit niet te doen, als raad 
staan wij achter de dorpsraden. De vrijwilligersverzekering is besproken in de raad en er zal een 
brief gestuurd gaan worden naar de dorpsraden over de vrijwilligersverzekering. 

6. Financiële update.  
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Verzekering aanschrijven voor verzekering alle vrijwilligers die tijdens 2016 werkzaamheden 
verrichten namens ADB. Actie I. Deutekom. 

7. Vaste agendapunten:  
a. Sluis/brug/pleintje.  

Aanlichten brug. Het wachten is op bestelde verstraler.  
De brug zal tijdens het aanbrengen kerstverlichting op 12 december schoongemaakt worden.  
Correspondentie met Maaik Kruijer over het jaarlijks schoonmaken brug door ADB.  
Teun en Rineke zijn gevraagd voor bediening brug en hebben aangegeven dit te willen doen. 
Doorgeven aan HHNH. Actie C. Bijl 

b. Nieuwbouw.   
Nieuwbouw à Door ADB is aan de gemeente gevraagd of het mogelijk is de peuterspeel- 
zaal niet mee te nemen in het project maar te betrekken bij de multifunctionele ruimte. 
Voorstel 1 huis De Akker. 

c. Tuinen.  
Pro Rail is bezig geweest met de duiker onder het spoor, maar kon nog niets vinden. Het 
water is wel 15 cm gezakt, maar als het regent komt alles weer onder water te staan. Pro Rail 
blijft het probleem onderzoeken.   

d. Zwembad/zwemvierdaagse.   
Jolanda Buter moeten wij koesteren. Ook even vragen wat zij krijgt. Actie P. Slik 
Door Jos Koks zal voor het volgend seizoen de douchekoppen en leidingwerk vervangen.  

e. Zijper Eilant. 
Men is bezig met het vernieuwen van het wegdek. 

f. Politie. Geen bijzonderheden. 
g. Windmolenpark E.  Geen bijzonderheden.  
h. Waterberging.  

Veel klachten over de paden die dichtgroeien door overwoekering gras en onkruid. 
Is ook aangegeven tijdens het veldbezoek en Sigge van der Veek neemt dit punt mee. 

i. Aandachtspunten veldbezoek. 
Het tweede veldbezoek was op vrijdag 26 oktober en is positief verlopen. Enkele punten 
erbij gekomen. Overzicht zal ons t.z.t. worden toegestuurd.  
Een min puntje is de terugkoppeling en melding van de te verrichten werkzaamheden. 

j. Leefbaarheidsplan Oudesluis. 
I.s.m. Jelle Beemsterboer zal er een leefbaarheidsplan Oudesluis gemaakt worden. Er is een 
commissie samengesteld die vrijdag 6 november zal samenkomen. Verdere informatie volgt.  

k. 400 jaar Oudesluis 2016. 
• Draaiboek 

Activiteitenkalender data controleren en laten drukken. Actie C. Bijl 
• Aandenken pen. 

Een ieder gaat akkoord met het idee om met de uitgave activiteitenkalender de inwoners 
een pen te schenken met hierop 400 jaar Oudesluis. 

• Begroting feestweekend(tent) 
Alle offertes tent zijn naast elkaar gelegd en de keuze is gevallen op de fa. Wiersma 
tentenverhuur Leeuwarden. Indeling tent maken voor vergunning. Actie P. Slik en C. Bijl  
• Vergunningen. 
De formulieren aanvraag vergunningen zijn binnen en moeten ingevuld worden.  
Actie K. Doets en C. Bijl  
• Horeca commissie 
Nieuwjaarsreceptie en eindejaarsviering worden gesponsord door “De Oude Herberg”. 
Nog doornemen alcoholbeleid tijdens het feest weekend. 
Brouwerij “De Lepelaer”benaderen over zijn inbreng tijdens de “Creatieve Open Huis 
Route”. Actie K. Doets en C. Bijl 
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l. Diversen. 
• De Bijenkorf 

Is reeds besproken.  
• Vrijwilligersverzekering. 

Is reed besproken. 
• Skate baan. 

 Bezwaar van Dhr. Suurd gaat naar de rechter. De gemeente blijft bij haar standpunt en 
ziet het positief in.  

• Herinrichten oude trapveldje. Toestand huidige speeltoestellen Bijenkorf. 
Zal worden meegenomen in het leefbaarheidsplan. 

• Aanschaffen ansichtkaarten (nieuwe serie of herdrukken). 
S. Berendsen en B. Tijmes benaderen of zij de actie op zich willen nemen. N. Way nog 
benaderen voor foto’s. Daarna a.d.h.v. de ingeleverde foto’s een nieuwe serie opzetten. 
Actie C. Bijl 

m. Jaarplanner + HHR boekje. 
Geen bijzonderheden. 

n. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).  
Items 400 jaar Oudesluis en leefbaarheidsplan op de website plaatsen. Actie C. Bijl 

8. Rondvraag:   
P. Vriend. Misschien mogelijk dat de verslagen op de website komen te staan van Dorpsbelang. 
K. Geel zal G. de Haan benaderen voor bestuurslid. Actie K. Geel 
C. Bijl. Ratel aanbrengen verkeerslichten Zijperbrug aangeven bij de gemeente. Actie C. Bijl 
P. Slik. Als back-up regisseur 400 jaar Oudesluis, Frans Onken vragen. Actie K. Doets   

9. Datum volgende vergadering woensdag 2 december 2015 ten 20:00 uur.  
Vergaderdata:  n.o.t.k. 

10. De (V) voorzitter bedankt en wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering ten 22:20 uur.   
 

Actiepuntenlijst. 

Actie punt Actie Actienemer 
Datum  
gereed 

15/04.03 Brug schoonmaken i.o.m. gemeente Maaik Kruijer. K. Doets 
C. Bijl 

28-10-15 

15/06.05 Bediening sluis/brug vrijwilligers aangeven aan HHNH K. Doets 
C. Bijl 

28-10-15 

15/09.03 Jolanda vragen wat zij krijgt P. Slik 28-10-15 
15/09.05 Benodigde gegevens aanvraag vergunningen doornemen en 

formulieren invullen. 
K. Doets 
C. Bijl 

28-10-15 

15/09.09 Start maken voor opzetten nieuwe serie ansichtkaarten van 
Oudesluis. 

C. Bijl 28-10-15 

15/09.10 Verzekering aanschrijven voor verzekering alle vrijwilligers die 
tijdens 2016 werkzaamheden verrichten namens ADB. 

I. Deutekom 02-12-15 

15/10.01 Controle subsidie aanvraag het zwembad, dorpsbelang en 
activiteiten 400 jaar Oudesluis 

I. Deutekom 02-12-15 

15/10.02 Activiteitenkalender data controleren en laten drukken.  C. Bijl 02-12-15 
15/10.03 Indeling tent maken voor vergunning.  P. Slik 

C. Bijl 
02-12-15 

15/10.04 Brouwerij “De Lepelaer”benaderen over zijn inbreng tijdens de 
“Creatieve Open Huis Route”.  

K. Doets 
C. Bijl 

02-12-15 

15/10.05 G. de Haan benaderen voor bestuurslid.  K. Geel 02-12-15 
15/10.06 Ratel aanbrengen verkeerslichten Zijperbrug  C. Bijl 02-12-15 
15/10.07 Als back-up regisseur 400 jaar Oudesluis, Frans Onken vragen.  K. Doets 

C. Bijl 
02-12-15 

 


