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Bestuursvergadering 29 november 2017 
 
Aanwezig  : Kees en Marjan Doets, Cor Bijl, Ingrid Deutekom, Katouscha Boer, 
   Frans Onken, Piet Slik, Gabrielle Pelusi en Helga Mul. 
 Afwezig  : Danny van Luijk, Kees Geel en Marco van Vossen. 
 
1. Opening. 

Kees Doets opent de vergadering ten 20:04 en heet de bestuursleden van harte welkom in de 
Oude Herberg. Speciale welkom voor Evelien en Kees Hoogesteeger en Frans Schurer. 
Afberichten van: D. v. Luijk, M. v.Vossen, K. Geel en Perry Vriend.  

2. Tijd voor Dorpsgenoten. 
Kees en Evelien nemen het woord. Het gaat om de brief van Vermilion over een bouwkundige 
vooropname van woningen/gebouwen binnen het invloedsgebied van het Slootdorp gasveld en 
in dit geval diverse woningen in Oudesluis tot nu toe bekend K. Hoogesteeger, T. v/d. Steeg en 
A. Hoving. De vraag is waarom deze woningen en niet die van alle bewoners van Oudesluis. 
Hoe worden deze woningen behandeld bij schadeloosstelling. K. Hogesteege geeft aan dat 
Wethouder Steven van Dijk en Jelle Beemsterboer niet op de hoogte zijn van dit onderzoek. Er 
is alleen advies gevraagd aan de gemeente en deze werkte hier niet aan mee. K. Hoogesteeger is 
wel lid geworden van Groninger grond beweging. Via Milieudefensie te weten gekomen dat 
Vermilion een boorvergunning heeft aangevraagd in Hollandskroon. Om toch voldoende 
gaswinning te houden en de klep dichter gaat van het gasveld Groningen worden meer veldtjes 
aangeboord. De gemeente moet voorkomen dat Vermilion boorvergunning krijgt en aangeven 
wie nog meer in aanmerking komen voor vooropname. Onze WOZ zal weer verder zakken. 
Ik zie het als taak van Algemeen Dorpsbelang hier achter aan te gaan. De Vz bedankt Evelien en 
Kees voor hun inbreng en zal dit punt verder in de vergadering met de bestuursleden bespreken. 
De beurt is aan Frans Schurer die een overzicht geeft van de door hem verkochte 
herinneringsboeken. Heeft nog 23 stuks over. 

3. Notulen vorige vergadering.  
De vraag om ons eigen AED te plaatsen in de MFR “De Bijenkorf” zal Gabriella op de ev  
werkgroep AED bespreken. Actie à G. Pelusi 
In het verslag staat dat een nieuwe grasmaaier is aangekocht, maar dit is een goede 2de handse. 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan Cor. 

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

20171022 in ADB Zwembad Meterstand water 2017 ADB 
20171024 in Gem. Schagen Leefbaarheid Activieiten op parkeerplaats Sportterrein Gem. Schagen 
20171027 in Infra Oudesluis Kerkje Nieuwsbrief Oktober 2017 Cultuurkerkje Kerkje Oudesluis 
20171029 in Leefbaarheid Bootjes Bootjes De Akker. Mail gemeente naar HHNK Gem. Schagen 
20171031 in HHNK Sluis Ontvangstbevestiging vraag bijeenkomst De Grote Sluys ADB 
20171031 in Politie  Activieiten op parkeerplaats Sportterrein Politie 
20171103 in Gem. Schagen  Boekwerk "Samen werken aan geluk" Gem. Schagen 
20171103 in ADB Politie Reactie op mail activiteiten parkeerplaats sportterrein ADB 
20171106 uit/in ADB verkeer /wegen Vraag en reactie parkeergedrag bocht Jippesstraat ADB 
20171107 in Gem. Schagen AED Nieuwsbrief oktober 2017 Gem. Schagen 
20171113 in/uit Gem. Schagen Fracties Data afstemmen commissie- en ADB vergaderingen ADB 
20171117 in Bewoner Politie Meldformulier omtrent jagers Bewoner 
20171117 in ADB  Omschrijving office 365 ADB 
20171129 in Bewoner Gaswinning Bouwkundige opname panden Oudesluis Vermilion Energy 

20171031 Er zijn weinig activiteiten meer op de parkeerplaats, ook door de politie aangegeven. 
20171017 Meldformulier ingediend n.a.v. schietincident 30 meter achter het huis op de 
waterberging (dit alweer voor de 4de keer). Personen zijn aangesproken en alles is doorgestuurd 
naar de wijkagent. 

5. Actiepuntenlijst. 
17/03.03 Kerstverlichting aangekocht door Ingrid en Helga. Compliment voor de goede keuze.  
17/10.02,04.05 Vervallen 
Diverse personen passeren de revue voor het versturen van een kerstkaart en/of attentie. 
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6. Financiële update. 
€ 3486,18 1ste subsidie bedrag ontvangen van Landschap Noord-Holland.  
Zwembad contributiekaarten moeten aangemaakt worden. Voorstel om een soort visitekaart 
formaat te maken. Actie à Helga Mul en Ingrid Deutekom 

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

Alleen een ontvangst bevestiging brief HHNK.  
Wederom schade wapen brug. Actie à C. Bijl en K. Doets   

b. Tuinen. Geen bijzonderheden. 
c. Zwembad/zwemvierdaagse.   

Keuringsrapporten waren allemaal goed. Er moet nog een reparatie aan het leidingwerk 
worden uitgevoerd. Tussen 5 juni en 17 november was het verbruik 6500 kW, normaal is dat 
13.000 kW, dus een aardige besparing. Helaas heeft Siem Vries aangegeven te stoppen met 
grasmaaien van het grasveld zwembad/ijsclub. Vrijwilligers gevraagd. Actie à P. Slik 

d. Zijper Eilant.  
Er zijn thans werkzaamheden aan de riolering.  

e. Politie.  De politie heeft de afgelopen 4 weekenden (vrijdagavond en zaterdagavond) 
gesurveilleerd, maar daar niemand aangetroffen. Geen auto en geen personen. 

f. Aandachtspunten veldbezoek.  
De egalement Sportlaan is gebaggerd en gedeeltelijk van riet ontdaan, zoals is afgesproken 
tijdens het veldbezoek. Het ziet er goed uit. Klasse voor deze snelle actie. Verder wachten 
wij af op verdere actie op de ingediende aandachtspunten. 

g. Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis. 
Het is erg nattig en drassig en de werkzaamheden worden tot het voorjaar stilgelegd. Het 
terrein zal worden afgezet met hekwerk.   

h. 400 jaar Oudesluis 2016. 
• Herinneringsboek. 
Op 24 november werd het herinneringsboek 400 jaar Oudesluis 2016 uitgegeven. Na een 
presentatie werd door de Vz. 1 exemplaar uitgereikt aan de oudste inwoonster van 
Oudesluis, mevr. G. Muntjewerf. Daarna konden de bewoners hun bestelde boekwerk 
ophalen. Ook bewoners Zijper Eilant kopen massaal het boekwerk.  

i. Diversen. 
• Glasvezel.  
Mail ontvangen voor medewerking om aandacht bij de inwoners en ondernemers te vragen  
voor de “Glasvezel in Schagen”-avonden  op 6 & 7 december. 
• Kerstperikelen 
Kerstboom is besteld bij fa. Smit. 9 december optuigen en 6 januari verwijderen. 
Kerstverhaal + kerstpotten en nieuwjaarswens in RdeS. Actie C. Bijl 
• Bootjes De Akker  
Wethouder Jelle Beemsterboer heeft via Marit Ruigrok (Medewerker toezicht en 
handhaving) een mail gestuurd naar HHNK. Wij wachten hun reactie af. 
• Gaswinning Slootdorp. 
Zie punt 2. Willen graag de visie van de gemeente weten en uiteraard moeten de inwoners 
goed ingelicht worden en onzekerheden moet weggenomen worden. Een brief naar B&W. 
Actie à C. Bijl en K. Doets 

j. Jaarplanner + HHR boekje. 
Geen bijzonderheden. 

k. ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress/gemeente).  
Geen bijzonderheden. 

8. Rondvraag:   
Ingrid Deutekom.  Korte Ruigeweg ziet er niet uit, kuilen/gaten, het is levensgevaarlijk. Op de 
ALV werd aangegeven dat HHNK is benaderd en heeft aangeven op korte termijn de gaten in 
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de bermen te herstellen. Het geheel staat op de nominatie voor groot onderhoud in 2017. Het 
eerste is uitgevoerd, het tweede nog niet. Actie à C. Bijl en K. Doets. 
Ingrid Deutekom vindt de 10 leefbaarheidsregels een beetje betuttelend en vind dat hier nog 
eens goed naar gekeken moet worden en ieder geval in een andere vorm uitgebracht moet 
worden. Meerdere bestuursleden zijn hier mee eens. 
Ingrid Deutekom. Wat doen wij met de Sinterklaas en Pieten pakken. Komt op de 
actiepuntenlijst voor het volgend jaar. 
Ingrid Deutekom. De koffie en thee zijn tijdens de vergadering op kosten van ADB. Vaak is na 
de vergadering (nazitten) het eerste rondje van Marjan en Kees. Stel voor een pot te maken, 
waar een ieder geld in stopt en waaruit de consumpties worden betaald. Een andere suggestie is 
het op eigen rekening zetten. Met het laatste stemt een ieder in en dit gaat in het nieuwe jaar in. 
Frans Onken. Mag ik voor de 1ste en laatste keer een rondje geven? Nu kan het nog. 
Cor Bijl. Heeft mail rondgestuurd over Office 365. Men vind dit geen toegevoegde waarde, dus 
gaat niet door. 

9. Datum volgende vergadering woensdag 17 januari 2018 ten 20:00 uur.  
Vergaderdata 2018:  17 januari, 21 februari, 28 maart, 16 april (ALV), 16 mei en 27 juni. 

10. De voorzitter bedankt en wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering ten 22:35 uur.   
 

Actiepuntenlijst. 
Actie punt Actie Actienemer Datum gereed 
17/03.01 Actie op zinkende bootjes de Akker. K. Doets,       

C. Bijl 
29-11-17 

17/03.04 Verlichting brug + stekkerkast (fa. Koks) P. Slik, C. 
Bijl 

01-12-17 

17/03.07 Schoonmaken brug i.o.m. Maak Kruijer en Kees Geel K. Doets,       
C. Bijl 

12-04-18 

17/10.01 Eigen AED plaatsen in MFR 'De Bijenkorf" G. Pelusi 29-11-17 
17/10.03 Bord aanmaken "Niet zwemmen tijdens schoonmaken".  P. Slik 31-03-17 
17/11.01 Kerstpresenties I. Deutekom 24-12-17 
17/11.02 Nieuwe zwemkaarten model visitekaartje I. Deutekom  

H. Mul 
30-04-18 

17/11.03 Wederom schade brug K. Doets, 
C. Bijl 

17-01-17 

17/11.04 Vrijwilliger maaien grasveld rondom zwembad Allen 28-03-18 
17/11.05 Gaswinning slootdorp brief naar de gemeente K. Doets, 

C. Bijl 
17-01-18 

17/11.06 Korte Ruigeweg groot onderhoud in 2017 door HHNK. Brief naar 
HHNK 

K. Doets, 
C. Bijl 

17-01-18 

17/11.07 Wat te doen met Sinterklaas en Pieten pakken Allen 31-10-18 

 


