Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets
Woensdag 18 april 2018
Aanwezig:

Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist),
Marlies Koedijk, Jurre Bleekemolen, Peter van Raalte, Kees
Sietsema (Zeevangs Belang), Witte Lous (Groen Links) en
Marjan Cnossen.

Afwezig met kennisgeving:

Albert van de Stouwe.

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom. In het
bijzonder Peter van Raalte. Jan hoopt dat Peter lang deel mag uitmaken van het
bestuur van de Dorpsraad.
2. Vaststelling van de agenda
Punt 4a wordt toegevoegd, bespreking notulen jaarvergadering van 14 maart.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Het project van “Zon op Zeevang” krijgt toch een vervolg. Witte Lous heeft dit
opgepakt. Witte doet verslag van de gang van zaken tot nu toe. De firma Stam & Co
heeft niet meer gereageerd op de mail naar aanleiding over het mededelingenbord.
Albert zal een herinneringsmail sturen.
4. Notulen vergadering 10 januari 2018
• Peter van Raalte moet worden ingeschreven bij Kamer van Koophandel als
nieuw bestuurslid. Gea Broertjes moet uitgeschreven worden. Marlies heeft
(inmiddels) hier zoveel ervaring mee dat zij dit zal doen.
• Jan zal weer contact met Co Meyer opnemen over het maken van een
ideeënbus. Afra stelt voor om Piet Oudejans te vragen als Co geen tijd heeft.
• De gemeente neemt de AED’s over. Het onderhoud wordt door de gemeente
bekostigd. In de kernen blijven de werkgroepen de AED’s onderhouden. De
herhalingscursus zijn nog niet gratis. Hiervoor moet een oplossing komen,
omdat er anders niemand meer aan deelneemt.
• De gaten naast de weg (Beets 8 en achter in het dorp) zijn gedicht door de
gemeente.
• Jan zal nogmaals contact opnemen met familie Hoek Spaans over het
verleggen van de dam.
• Het oplaadpunt voor de elektrische fietsen is nog niet geplaatst. Het geld is
hiervoor wel al op de rekening gestort. De plaats voor de oplaadpunt zal
nader worden bepaald.
• Afra zal contact opnemen met Frank van Dijk over het plaatsen van
bloembakken. Vanuit het dorp geen suggesties gekomen.
• Na klachten over gladheidsbestrijding is dit wel verbeterd maar het is
wenselijk dat de zoutstrooier in het dorp krapper wordt afgesteld zodat er
geen zout in de tuinen terecht komt.

•

•
•

Afra en Jan zijn naar het vrijwilligersontbijt geweest. Het zou fijn zijn als de
aanwezigen eerder kunnen beginnen met het ontbijt. Wij beschouwen het
vrijwilligersontbijt ook al bijeenkomst waar je met andere vrijwilligers contact
legt en dat er niet naar ellelange speeches hoeft te luisteren, over
bijvoorbeeld eenzaamheid. Jan zal dit aankaarten bij het volgende GDO van
23 mei in Beets.
De pinautomaat in Oosthuizen is er nog. Er wordt gedacht over het
verplaatsen van de pinautomaat naar het voormalige gemeentehuis in
Oosthuizen. Bij de plus kan men ook pinnen, maar dit kan niet 24 uur.
Dick Knip (hoofd van de lagere school) heeft contact opgenomen met Jan over
de oude plannen van het bouwen van een nieuwe school. Het beleid van E/V
is er opgericht om de scholen in de kernen te behouden. Ook het beleid van
de landelijke overheid is gericht op behoud van de kleine scholen. De grens
ligt bij 35 kinderen. Witte Lous is bang dat het idee van een nieuwe school
een idee blijft. Wij wachten de verdere ontwikkelingen af.

De notulen worden goed gekeurd.
4a Notulen vergadering 14 maart 2018
• Voor gebruik van de beamer moeten regels worden opgesteld. Dit zal
gebeuren na intern overleg.
• Cor v.d. Ley deed de suggestie om de brievenbus te verplaatsen. Jurre zal
hiernaar informeren bij Post NL.
• Op het stukje in het Beetser Bulletin over inbraakpreventie heeft niemand
gereageerd. De bedoeling is om een expert uit te nodigen, die je huis kan
nakijken of alles goed beveiligd is en wat er eventueel verbeterpunten zijn. Er
is geen belangstelling voor vanuit het dorp.
• Er zal bij het waterschap worden geïnformeerd of de Dorpsraad een bankje
op hun grond mag plaatsen langs het fietspad Beets Oosthuizen.
5. Kern met Pit
Dit punt wordt doorgeschoven.
6. Burgerparticipatie
Na 2019 kan er geen beroep meer gedaan worden op de pot subsidie van € 30.000,voor burgerinitiatief. Jan komt met het voorstel om de kernen € 4,50 per inwoner te
geven wat dan besteedt kan worden aan dingen in of voor het dorp. Hobrede en
Schardam hebben echter weinig inwoners en krijgen dan ook weinig geld. Het idee is
om een minimaal bedrag van € 140,- ter beschikking te stellen met daar bovenop een
bedrag per inwoner. Jan zal dit agenda punt inbrengen op de volgende GDO. Jan zal
naar deze vergadering gaan. Afra heeft een vergadering van de Algemene Raad.

7. Vergadering GDO
De volgende vergadering is in Beets op 23 mei. De notulen van de vergadering in
Oosthuizen worden doorgenomen. Rennie zal een financieel overzicht van 2017
geven.
Van de Dorpsraad Kwadijk is de vraag gekomen om een gezamenlijke website op te
zetten vanwege de kosten. Dit is niet voor de Dorpsraad Beets van toepassing, omdat
wij geen kosten voor een website hebben.
8. Rondvraag
Jan heeft geconstateerd dat het rooster van aftreden achter loopt. Jurre zal dit
aanpassen.
De oproep van Jurre over de speeltoestellen in Beetser Bulletin heeft verschillende
reactie opgeleverd. Jurre maakt een overzicht van de ideeën en zal contact opnemen
met Frank van F+Dijk.
9. Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is
woensdag 6 juni.

