Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets
Woensdag 10 januari 2018
Aanwezig:

Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist),
Albert van de Stouwe, Jurre Bleekemolen, Marlies Koedijk, Gea
Broertjes, Dorethy van Raay (VVD), Kees Sietsema (Zeevangs
Belang), Witte Lous (Groen Links).

Afwezig met kennisgeving:

geen afmeldingen.

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom.
De aanleg van het glasvezelnetwerk start officieel 18 januari. In Oosthuizen gaat
symbolisch de eerste schep in de grond om de gleuf voor het glasnetwerk te graven,
2. Vaststelling van de agenda
Vanaf de volgende vergadering komt “burgerparticipatie” als vast onderdeel op de
agenda. Na 2019 stopt de huidige regeling, hoe gaan wij dan verder?
3. Mededelingen en ingekomen stukken
- Huisvuilkalender is nog niet rondgedeeld. Op dit moment enige
onduidelijkheid over de ophaaldagen.
- Vrijwilligersontbijt is 27 januari. Afra en Jan gaan heerlijk van het ontbijt
genieten.
- Inschrijving KvK is helaas nog steeds niet afgerond.
- 17 januari om 19.30uur is er een bijeenkomst in het dorpshuis over hoog
watersloot en nieuwe gemaal in de Beetskoog.
4. Notulen vergadering 8 november 2017
- Ideeënbus komt er aan.
- Nog geen offerte ontvangen voor nieuwe mededelingenbord. Afra gaat er
nogmaals achteraan bij Meijeling.
- Cursus AED is de laatste keer gratis gegeven. De volgende cursus ook gratis?
Wordt in de volgende GDO besproken.
- Jan probeert contact te krijgen met de heer Wardenaar (gem E/V) en het
waterschap om de gaten langs de dorpsweg te laten dichten.
- Tom Schilder neemt ook actie met betrekking tot het verleggen van het pad
naar weiland van Hoek Spaans. Dit wordt voorjaar 2018 in verband met
weersomstandigheden.
- Oplaadpunt voor elektrische fietsen is besteld. Exacte plaats nog doorgeven
aan Frank van Dijk.
- Pinautomaat in Oosthuizen is verder nog geen duidelijkheid.
- Jurre geeft een korte verslag van de schouwronde met Frank van Dijk en Afra.
Frank heeft aangeboden een aantal speeltoestellen te vervangen en
eventueel extra te plaatsen. Jurre gaat dit verder coördineren.
- Helaas is er weinig animo voor “Zon op Zeevang” in de Zeevang. Nog eenmaal
onder de aandacht brengen bij GDO.

-

Frank van Dijk stelt bloembakken ter beschikking. De gemeente zorgt voor de
beplating. De enige voorwaarde is dat de bloembakken moeten worden
onderhouden door de dorpsgenoten. Aan de Dorpsraad is gevraagd waar de
gemeente de bloembakken kan plaatsen. Voorstel tussen Beets 4a en Beets 6
of tussen Beets 7 en Beets 8 (mooie gelegenheid om de snelheid bij de
automobilisten eruit te halen), welke plaatsen komen ook in aanmerking?
Volgende vergadering plaatsen bepalen.

De notulen worden goed gekeurd.
5. Kern met Pit
Jurre heeft samen met Jan overleg gehad met de organisatie “Kern met Pit”. Half
januari moet er al een presentatie in Haarlem over het idee “recreatieplek” worden
gegeven. Na een kleine discussie is de uitkomst om dit een jaar door te schuiven en
ons beter voor te bereiden. Er zijn nu nog teveel onduidelijkheden. Jan neemt
contact op met de organisatie om te informeren of er volgend jaar ook geld
beschikbaar wordt gesteld.
6. Gladheidsbestrijding Beets/Zeevang
Gladheidsbestrijding in Beets is zeer slecht. Dit blijkt ook voor de overige dorpen van
voormalige Zeevang te gelden. Onze ervaring is dat ook de parallelweg naar
Oosthuizen niet wordt gestrooid. Dit punt bespreken in volgende GDO.
7. Overleg GDO
Is 24 januari in Hobrede. Afra gaat er heen. De punten zijn reeds behandeld.
8. Rondvraag
- Jaarvergadering is 14 maart in het dorpshuis. Er volgt nog een kort
voorbereidend overleg op 6 februari 19.30 uur bij Jan thuis.
- Gea: verontschuldigd zich dat zij afgelopen jaar weinig aanwezig is geweest
als gevolg van haar nieuw baan.
- Marlies: zijn er al nieuwe kandidaten voor het secretariaat? Nog niet.
9. Vergaderschema 2018
10 januari (kerk) – 14 maart (jaarvergadering dorpshuis) – 18 april, (kerk) –
6 juni (kerk) – 12 september (kerk) – 14 november (kerk).
10. Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

