Jaarverslag Dorpsraad Oosthuizen 2021
De Dorpsraad Oosthuizen bestond in 2021 uit:
Evert Hogenes (voorzitter), Wilma Kersbergen (secretaris), Nelly van den Berg (penningmeester),
Jeep Hamstra, Karin Borsch, Herman Aberkrom en Ans Bijleveld.
Naast de dorpsraadleden hebben we ook nog de mensen, die ons vanuit hun deskundigheid
ondersteunen in de werkgroepen. We hebben dit jaar 2 nieuwe mensen mogen verwelkomen
namelijk Margreet van Rijswijk en Ted Landaal. De werkgroepen bestaan uit:
Verkeer: Kees Platteeuw en Gerrit Kuijper
Openbare Ruimte: Kees Platteeuw en Jeep Hamstra
Groen: Tinus Pannekoek en Gerrit Kuijper
WMO: Ans Bijleveld en Ted Landaal
Facebook: Manon Dijkshoorn en Nelly van den Berg
AED: Gerrit Kuijper
Burgerwacht: Karin Borsch
GDO (gezamenlijk dorpsraden overleg): Evert Hogenes en Wilma Kersbergen
Overige activiteiten: Herman Aberkrom en Tineke Reus
Er werd 4x vergaderd, mede door de corona zijn er veel vergaderingen vervallen. De vergaderingen
werden bezocht door één vaste bezoeker, namelijk het raadslid Dirk Dijkshoorn. Onze
jaarvergadering is dit jaar door de corona niet doorgegaan.
Het werken met werkgroepen werpt nog steeds zijn vruchten af. Verkeer gerelateerde vragen
werden snel door onze deskundige opgepakt, besproken en/of voorgelegd aan de gemeente. Ook
zijn er bewoners, die zaken aanhangig hebben gemaakt en dus samen met de Dorpsraad zijn
opgetrokken om dit voor elkaar te krijgen. Niet alle zaken verlopen zoals gewenst, er is namelijk nog
steeds geen oplossing voor het vele en snelle verkeer op de Seevancksweg. Toch geven we de moed
niet op dat er een voor ons bevredigende oplossing komt.
Het schoolplein van de MFA is klaar en feestelijk geopend door Chris Vos. Ook is de Dorpsraad nog
steeds actief betrokken bij de realisatie van een speelterrein in de wijk Waterrijk. In overleg met een
afvaardiging van de bewoners gaan we in overleg met de gemeente om alsnog te proberen een
speelterrein in deze nieuwe wijk te realiseren.
Met onze Facebookpagina weten we veel bewoners te bereiken en te informeren. Het is ook een
goed medium om ons als dorpsraad te profileren. De overleggen met de andere dorpsraden wordt
als nuttig ervaren om over gezamenlijke onderwerpen van gedachten te wisselen en mee te praten.
Er is regelmatig overleg met de beleidsmedewerker van Groen bij de gemeente om onze wensen
duidelijk te maken, maar om ook zaken voor elkaar te krijgen. Het gaat niet allemaal even vlot. We
houden de vinger aan de pols voor de uit te voeren werkzaamheden. Er is een begin gemaakt met
uitstaptegels naast parkeerplaatsen die aan het groen grenzen.
We hebben goede contacten met de gemeente. Kleinere zaken over bestrating of vragen vanuit onze
Dorpsraad worden snel beantwoord. De gemeente heeft in 2021 de meldingsapp “mijn gemeente”
gestart, waardoor meldingen sneller en vaak ter plekke kunnen worden gedaan en men ook bericht
krijgt over de afwikkeling van de melding. We hebben in oktober afscheid genomen van Tineke
Bouchier, die de dorpsraden vanuit de gemeente ondersteunt, Joeri van Kempen heeft dit van haar

overgenomen. Evert Hogenes en Wilma Kersbergen zijn meestal aanwezig om ons te
vertegenwoordigen op de GDO bijeenkomsten.
De Winterfair kon dit jaar niet doorgaan, wel hebben onze kerstvrouwen Nelly en Karin balpennen en
kaarsjes in hartvorm op de vrijdagmarkt uitgedeeld om ons als Dorpsraad te presenteren. Ook dit
jaar ontbrak onze blikvanger de kerstboom op het gemeenteplein niet, die met een deel van de
dorpsraadleden is neergezet en weer opgeruimd.
Op het vlak van de AED is er de nieuwsbrief en website www.stichtingaedzeevang.nl. Hier staat alles
keurig vermeld over het afgelopen jaar.
Op het vlak van het Sociaal Domein het volgende: Het sociale domein werd in 2021 door de
Coronapandemie overheerst. Het was voor veel mensen een raar eenzaam jaar. De
ontmoetingsruimte in het woonzorgcentrum de Seevanck was voor mensen uit het dorp gesloten.
Daardoor werden er geen bijeenkomsten, lunches en maaltijden georganiseerd. De druk op de
wijkzorg wordt steeds groter, door dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Gelukkig wordt
de kwaliteit van de hulp door de thuiszorg als positief ervaren in ons dorp.
Ik durf te stellen dat we kunnen terugkijken op een jaar waarin erg veel is gedaan door onze
Dorpsraad en de werkgroepen. Met onze betrokkenheid over het verkeer, openbare ruimte en het
groen zetten we Oosthuizen op de kaart bij de gemeente.
Tot slot hebben we nog wel de indruk dat meer inwoners weten waar we voor staan en ons beter
weten te vinden. We blijven aan de weg timmeren voor nog meer bekendheid. Dus schroom niet en
neem contact met ons op. We zijn er voor u!!

