
Notulen 25 oktober 2022 

 

1. Opening: 
Aanwezig: Margreet, Jeep, Nelly, Karin, Herman, Tinus, Ted, Ans, Gerrit, Evert en Wilma. 
Gasten: Miro Hrgota (Zeevangs Belang) en Jan Frikkee. 
Afwezig: Kees en Tineke. 
 
2. Notulen vorige vergadering: 
Notulen worden goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: 
Bericht van Kees met uitleg over voorlopig niet bij de vergaderingen kunnen zijn. 
Ontwerpen gemeenteplein, Wilma stuurt deze aan iedereen door. 
 
4. GDO: 
N.a.v. een foutje in het GDO verslag waarin staat dat er wegversmallingen komen in Oosthuizen, 
heeft Jeep een mailwisseling gehad met Joeri, waar het even hard tegen hard ging. We willen Joeri 
uitnodigen voor de Dorpsraadvergadering van 13 december. We vragen dit op 2 november aan hem 
voor of na het GDO overleg. 
 
5. Verkeer: 
Wilma gaat Ivo de Ruyg vragen of er al een verslag is over de zoom meeting wat betreft het 
Westeinde. 
Frank van Dijk gaat half november een straatschouw houden in Oosthuizen. 
K.D. gedraagt zich opdringerig naar de mensen van de groenvoorziening, geeft zich uit als 
Dorpsraadlid. 
 
6. Penningmeester: 
Geen mededelingen. 
 
7. Kerst: 
Er moet nog een outfit voor Tinus geregeld worden. Zaterdag 3 december rond 10.30 graag hulp met 
het opzetten en optuigen van de kerstboom. De presentjes (waxinelichthouder met kaarsje) worden 
vrijdag 16 of 23 december uitgedeeld tijdens de markt op het gemeenteplein. Jeep heeft de 
aanwezige er al 1 overhandigd. 
 
8. Sociaal Domein: 
De seniorenraad pleit ervoor dat ouderen langer thuis blijven wonen, mits er niet teveel 
aanpassingen nodig zijn. 
De toewijzing van de energietoeslag is discutabel wanneer het inkomen net boven het minimum is 
dan geen toeslag en net onder het minimum €1300,- toeslag. 
In Boelenpark wil men  seniorenwoningen realiseren. 
De nieuwe wet is een verbetering wat betreft WMO regels. 
Donderdag valt de beslissing over de seniorenwoningen in het plan “Watering”. 
 
9. Openbare ruimte(groen): 
De 3 percelen tussen Waterrijk 1 en 2 zijn verkocht aan particulieren. 
Er is begonnen aan de zonneweide voor energielevering aan het Hoogheemraadschap. 
Woensdag 2 november vind de laatste fase plaats van het speeltuinoverleg Waterrijk 2. 



Tevens is er woensdag ook overleg in de voetbalkantine over de aan te leggen calisthenics 
voorziening. 
Afspraken groen worden niet of nauwelijks nagekomen. 
Het grint op de begraafplaats is nog steeds te hoog, mensen met een rollator of in een rolstoel 
kunnen er niet uit de voeten. 
In de zomer van 2023 worden de sloten uitgebaggerd, de bagger wordt afgevoerd i.p.v. op de kanten 
laten liggen om de grond iets op te hogen. 
 
10. Rondvraag: 
Miro deelde mee dat er 22 november in de Zwaan in Hobrede en 30 november in het MFA in 
Oosthuizen informatie avonden plaats vinden over de warmtevisie. 
De paaltjes op het Tunnelpad meenemen in de straatschouw van half november. 
Busjes in de Gerrit van Heemskerk ter hoogte van het (loop/fiets)bruggetje naar de Wijzend is een 
doorn in het oog van de bewoners. Margreet gaat op zoek naar de APV van na 2016. 
Het plaatsen van containers voor Oekraïners staat op een laag pitje i.v.m. de slechte conditie van de 
containers. 
 
11. Sluiting: 
Om 22.14 sluit Evert de vergadering. 
 


