
Aanwezig bestuur: Henk, Jolenta, Johan, Bert, Andrea, Danny, Wouter, Violieke en 
Ronald.

Afwezig: Marja en Hanneke
Opkomst 30 personen.

Notulen Algemene ledenvergadering 

Datum: 12 april 2022
Welkom door de 
voorzitter (Johan)

Voorzitter heet iedereen welkom, spreekt een woord over de 
gebeurtenissen van afgelopen jaren.
In het bijzonder een warm woord en twee minuten stilte, voor onze 
bestuursleden welke zijn overleden, te noemen: Beel van der Wagt en
Wim van Eijk.

Notulen vorige jaar Helaas ontbreekt deze door de omstandigheden rondom Corona heeft
de DV al 2 jaar geen algemene ledenvergadering meer kunnen 
houden. Hierop dus geen akkoord.

De secretaris
(Jolenta)

leest de jaarnotulen voor 2021, deze zal ook te lezen zijn op de 
website.

De penningmeester 
(Bert)

geeft een weergave van de in en uitkomsten 
inkomsten: € 8422,23
uitgaven:    € 4436,58

We starten het jaar 2022 met een bedrag van: € 3985,65

Kascontrole 
commissie

Per direct zal er zich een nieuwe kascontrole moeten vestigen voor 
het jaar 2022.

Hans Boone (2e keer) en Jan Corstjens (1e keer) zijn de nieuwe kas 
controleurs. Reserve: Lex

Overhandigen 
statuten.

Tonny geeft de statuten officieel over aan het nieuwe bestuur. 

Door het overlijden van twee bestuursleden en het vertrek van drie 
zittende bestuursleden, heeft de dorpsvereniging zich weten te 
herpakken, doordat enkele nieuwe bestuursleden zich gemeld 
hebben.
Deze leden zullen zich voorstellen en tevens wordt door de nieuwe 
voorzitter, aan al haar leden gevraagd of (een ieder van hen die 
vanavond aanwezig is)  iemand bezwaar maakt tegen één van deze 
bestuursleden. 
Het antwoord hierop is: Geen bezwaar.

Hiermee kunnen wij dus officieel melden dat het bestuur toestemming 
heeft van haar leden, zich voor te zetten, tot een volgende verkiezing.

Andrea de Graaf
Johan Louwen
Henk Melissant
Ronald Huis
Denny Huijzers



Wouter Spruijt
Bert Groeneweg 
Jolenta vd Sijde 
Violieke van Eijk- Bruin

Presentatie Maatschappelijke Accommodatie gepresenteerd door Linda Zwinkels:

Integraal accommodatieplan (IAP) Goudswaard:
2020 begonnen met vastgoed op orde traject.
(let op) Voor nu is alleen Bres eindverantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van de gymzaal, 
mocht er een dorpshuis bijkomen dan valt dit ook onder Bres.

Wat houdt IAP in?
- Toekomstvisie gemeentelijke accommodaties
         * Bezettingsgraad, Onderhoud, Duurzaamheid, Levensduur,Ligging

- Huisvestingsbehoefte gebruikers gemeentelijke accommodaties.
- Huisvestingsbehoefte vanuit gemeentelijke beleidsvelden:
         * Cultuur, Welzijn, Sport, Bewegingsonderwijs,Inclusie.

- Onderzoeken mogelijkheden inzet vastgoed van derden.
- Aanpak per kern.

- Cultuurnota
-Wonen, welzijn en zorg
-Keuzenota accommodaties voor maatschappelijke activiteiten
Beheernota

Welke locaties Voor maatschappelijke activiteiten zijn er in Goudswaard?
Wat vindt de gemeente belangrijk?
Gemeente heeft de volgende beleidsvisie vastgesteld die belangrijk zijn voor huisvesting 
maatschappelijke organisaties :

Met Elkaar:
-De gebruiker staat centraal
-Gezamenlijk bepalen wat nodig is in de kern.
Waar behoefte aan is
- Welke mogelijkheden zijn er?
Hoe gaan we het aanpakken?

Hoe nu verder?
      - 25 april 2022.
      - terugkoppeling opgehaalde informatie.
      - Lobbyen is noodzakelijk
      - Wethouder van Waveren is hierbij aanwezig.
      - Iedereen is Welkom.
LET OP: Dit is een belangrijk laatste moment voor input en bevragen van elkaar, bijvoorbeeld 
hoelang duren bepaalde procedures. Hoe moeten bepaalde ideeën aangedragen/uitgewerkt 
worden?
          Wij blijven echter wel afhankelijk van de Gemeenteraad die wel of niet het plan doorgang 
geven



Subcommissies: Bert geeft een weergave van de noodzaak van subcommissies.

Als voorbeeld subcommissie WONEN;
Dit ter uitnodiging voor deelname aan andere commissies.

Deze Subcommissies zullen in 2022 verder vorm worden gegeven.

X

Presentatie Leenheerenpolder door Martijn Verweijen HWL)

Het project Leenheerenpolder startte al bij het afsluiten van het Haringvliet in 1970. Einde van een 
levendig en rijk systeem.
Slik: opeenhoping van voedingsstoffen.  Plankton maakt zichzelf (tafeltje dekje)
In 1970 verdween dit systeem in een klap.
Overal oeverafslag en zandhonger na afsluiting
Ook in Grevelingen, Oosterschelde, Veerse meer.

Waar blijft dit slik? Noordzee (gedumpt)  soms wordt het verkocht om mee te bouwen.

Dordste Kil en Moerdijk 10 keer per jaar uitbaggeren.

NU natuurbeleidsplan 1990
Herstel, vergroten en verbinden van natuur.

Voor ons gebied: Keten van natuurkernen van Oost (Biesbosch) naar west (Voordelta) 

In 2009 waren er 6 groepen uitgenodigd in het oude dorpshuis die mochten ‘ schetsen’ voor 
getijden en het gebied.  Wat was toen belangrijk bij de dorpsbewoners; geen ganzen, geen muggen
en geen water voor de deur.

In 2015 kwamen het Gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam en het Wereld natuurfonds erbij, en 
werd gekozen voor de schets: Leven in de Brouwerij

In juli 2017 ontstaan het Vlekkenplan, welke als gebiedsvisie is vastgesteld.

In 2017 Oktober HWL wint beroep tegen Europese Commissie en staat der Nederlanden.

Natura 2000 verbeterdoelen om rekening mee te houden
Wat kunnen we straks in de kop?
Niet alle plannen die worden gemaakt bij de recreatieplas zijn uitvoerbaar bij een Natura2000 
gebied. Maar wat komt er wel? 
Natuureducatie en…..?

Rondvraag: Veel te weinig activiteiten voor de jeugd.

- Skatebaan zoals in Piershil
- Skeelerbaan

Opgeven voor subcommissies mag digitaal? 




