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Vergadering is aansluitend op de ALV  

1 Opening 
- Door de voorzitter 

Actie: 

2 Mededelingen 
- Geen 

 
 

3 Notulen 9 november 2021 
Geen opmerkingen 

 
 

4 Ingekomen en uitgaande stukken 
- 18-11-2021 Email Daan Schot m.b.t. invulling Peekaaien (meenemen in de plannen) 
- 19-11-2021 Factuur Bouwman, verspreiding nieuwsbrief (penningmeester) 
- 25-11-2021 Voorstel gemeente herstructurering Poldersweegje (meenemen in de 

schouw) 
- 23-11-2021 Mail Youth for Christ (jongerenorganisatie) kennismaking (komt volgende 

vergadering) 
- 26-11-2021 Magazine Landelijke vereniging kleine kernen (doorgestuurd) 
- 24-11-2021 Flyer kerstuitdeelactie (doorgestuurd) 
- 17-12-2021 Mail Anne Marijke voorstel pumptrack achter P4 (doorgestuurd) 

(volgens AME is voorzien dat P4 nog richting N215 uitgebreid kan worden) 
- 27-12-2021 Factuur SVIK (penningmeester) 
- 4-1-2022 Factuur Diaconie Hervormende Gemeente bijdrage kerstactie 

(penningmeester) 
- 20-1-2022 Mail Anne Marijke m.b.t. UBO (daar we met meer dan vier bestuursleden 

zijn is dit niet voor ons van toepassing!) (AME checkt dit nog!) 
- 25-1-2022 Mail Axel Herrebrug m.b.t dorpsplein (betrekken bij de werkgroep) 
- 31-1 -2022 Brief gemeente toekenning kernsubsidie 2022 (doorgestuurd) 
- 17-2-2022 Mail Marjan de Jong stopt als contactpersoon dorpsplein i.v.m. verhuizing 

(Jan en Marieke Bax nemen dit over) 
- 23/2 Mail Wim Polder (Excelsior) over de sluiting van de Schakel (mail teruggestuurd 

dat we gesprek gehad hebben met de wethouders en dat De schakel ook na 1 juni 
beschikbaar blijft) 

- Mail Andrea van Eck over het maken van een scriptie (doorgestuurd naar JL) 

 
 
 
 
 
AME 
 
 
 
 
 
 
 
AME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JL 

5 Terugkoppeling overleg bestuur 7 februari j.l. 
N.a.v. de enquête in december 2021 is een voorstel 2 van JL voor een beleidsplan 
opgesteld, zie ALV. 
Aansluitend zijn de volgende punten nog besproken; 

1. Situatie m.b.t. de verkeersveiligheid(voorstel 1 van JL) 
AvdH gaat dit verder verwerken in de Schouw 2022! 

2. Toekomst De Schakel 
Er is overleg met de wethouders geweest over de beheerconstructie na 1 juni dit 
jaar. Wethouder Bruggeman bespreekt dit eerst met de SVIK. Andere mogelijkheid 
is dat de dorpsraad dit overneemt. Moeten dan wel vrijwilligers worden aange-
trokken en deze moeten ook nog een hygiëne cursus (1 dag) volgen! 

3. Verlichting watertoren 
AvdH heeft een kleren programma opgesteld (elke maand een andere kleur) 
I.v.m. de oorlog in Oekraïne brand deze nu geel/ blauw 

4. Beeldje Pauline van Wheel. JL heeft  contact gehad met mevr. Van Asteren. Beeldje 
komt terug als het nieuwe plantsoen bij de hoofdentree klaar is. 

 
 
 
 
AvdH 
 
 
bestuur 

6 Leefbaarheidsplan 
Er zijn op dit moment geen aanvullingen/ wijzigingen 
Kan op de website gezet worden. 

 
 
JvI 

7 Peekaaien en fase 3 havenkanaal (jaagpad)  
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Er is op 23 februari bij de erfgoedtafel nog overleg geweest met Paul Tebes en Martijn 
Lambert. Verwacht binnen 4-6 weken definitief te weten of de Peekaaien vrijgemaakt 
kunnen worden. Ook kunnen we dan de aanvraag voor het jaagpad voor bereiden.  

JL/HZ 

8 Overleg kreken/ havenkanaal wandel + kanoroutes 
Er is een aparte werkgroep voor de zichtbaarheid van de kreken. Daarbij is nu ook de 
bevaarbaarheid meengenomen. Vorige week is bedrijf De Geer bezocht welke al ruim 15 
jaar kanotochten voor groepen organiseert. 
Ook de dorpsraad Sommelsdijk is er nu bij betrokken. 
Bedoeling is dat april/ mei de rapportage naar de Provincie gaat. 

 
 
 
 
 
JL/HZ/PK 

9 Terugkoppeling overleg 19/2 Thematafel 2 Erfgoedlijn 
JL is daar naar toe geweest. Daar er geen afvaardiging van de gemeente aanwezig was zijn 
er geen thema m.b.t. GO behandeld! 

 

10 Voortgang dorpsplein 
Doordat het laatste gesprek hoofdzakelijk over De Schakel ging is OWW afgehaakt. 
Er is wel gesproken over de tijdelijk bestemming van deze grond. Het probleem is dat er 
een grote kuil opgevuld moet worden met grond.  
Er volgt nog een nader overleg met OWW. 

 
 
 
 
AME 

11 Website 
De genoemde stukken in de notulen moeten op de website worden gezet. 

 
JvI 

12 Watertoren  
De aanbesteding loopt. Hopelijk wordt komende maand opdracht verstrekt. 
Met Heidemij wordt verder gewerkt aan de mogelijke zakelijke doelstelling. 
De stichting wil de verlichting ook inzetten voor reclame voor bedrijven om zo extra 
inkomsten te generen. De dorpsraad gaat hiermee akkoord, doch er zal eerst toestemming 
aan de gemeente gevraagd moeten worden. 

 
 

13 Rondvraag c.q. wat er ter tafel komt 
Oranjevereniging> Feestverlichting wordt 2 april as. opgehangen 
Mevr. De Boer> Geschrokken van het dodelijk ongeluk met een fietser op de Oosthaven-
kade. Waarom mogen daar vrachtauto’s rijden? 
Antw.> Voor de polderwegen zijn geen verboden, daar (boeren) bedrijven bevoorraad 
moeten kunnen worden. 
Mevr. De Boer> Maakt zicht ook grote zorgen op de aansluiting van Westhavenkade met de 
Boezemweg. 
Antw.> Staat in de schouw en behoort bij de aanpassing van De Kaai/ Schelpenpad en 
Havenkom. 
Kees> Nieuwe nieuwsbrief staat gepland voor april. 

 
 
 
 
 
 

14 Nieuwe datum vergadering:  maandag 4 april in de SVIK 19.30 uur 
Toekomstig zullen we de 1e maandagavond van de maand als vergaderdatum gebruiken, 

 

 


