Activiteitenoverzicht
De volgende activiteiten starten weer
na de zomerstop:
Crea-Club
Om de week op dinsdagavond.
Aanvang 19:30, Info Jeanette Leroy.

Jeu de Boules Gedurende het
zomerseizoen wekelijks op dinsdag
vanaf 19:00.
Aanmelden bij Rolf Grielen 630940
Nieuwe activiteiten

Yoga (aanmelden via Stichting Zijn)
Docent : Carola Schenk
Aanvangstijden :
Les 1 19:00-20:00
Les 2 20:15-21:15

Een klein aantal mensen heeft
aangegeven geinteresseerd te zijn in
het organiseren van een aantal
activiteiten. We komen hier na de
zomerstop op terug.

Klaverjassen
Eerste vrijdag van de maand.
Aanvang 20:00 uur.

Vaststaand is een Salsaworkshop voor
beginners. Ben je geinteresseerd, houd
dan Facebook in de gaten voor de
datum, of stuur een mailtje naar het
secretariaat, dan houden we je op de
hoogte.

Bingo
Data volgen zodra het schema van de
Bingo in Achthuizen bekend is.

Secretariaat Belangenvereniging
p/a Langstraat 62A
3256 AM Achthuizen
Verenigingsgebouw De Keet
Beatrixstraat 22, Achthuizen
www.langstraat-dekeet.nl
info@langstraat-dekeet.nl
www.facebook.com/langstraatdekeet

Bestuur
Dirk Bal, Voorzitter, 632 059
Annemieke Lemaire, Secr. 06 1242
6012
Piet Leroy, Penningm. 06 2150 0450
Peter Rozenbrand, Lid, 632 146
Kees van Wuyckhuyse, Lid, 632 790
Chantal Valentijn, Lid, 663 716

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kan uiterlijk 15 augustus 2015 worden
aangeleverd op secretariaat@langstraat-dekeet.nl o.v.v. kopij nieuwsbrief.
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04 2015
Belangenvereniging Langstraat
Een uitgave van de Belangenvereniging Langstraat en omstreken. Zij verschijnt
twee-maandelijks met nieuws over woonomgeving en activiteiten in
Buurthuis De Keet.
Bestuurspraet
Halverwege juni konden we het
onzerzijds getekende huurcontract voor
de grond waarop De Keet is gebouwd
opsturen naar de gemeente. Het is dus
een kwestie van weken dat we zijn
ontsnapt aan 'de illegaliteit' en is het
(ons) eigendom van De Keet ook
definitief en ondubbelzinnig
vastgelegd. Dat geldt ook voor de
kersverse Jeu de Boulesbaan.
Op 11 juni hadden we een bijeenkomst
over de verkeerssituatie rond
Langstraat. Misschien dat het door het
warme weer kwam, maar de opkomst
was aan de lage kant. Jammer is dat
juist een aantal mensen ontbraken die
eerder bij het bestuur had
aangedrongen op acties. Ook de
betrokken ondernemers, die
uitdrukkelijk ook waren uitgenodigd,
zijn helaas niet komen meepraten.
Dat neemt niet weg dat het een zinvolle
en productieve bijeenkomst was. Dirk
is gestart met een korte herhaling van
de informatie rond de kernsubsidie,
waarbij we het aanbod hebben
herhaald dat iedere bewoner van de
Langstraat en Beatrixstraat - lid of niet -

aan kan geven dat zij een activiteit
willen organiseren, om daarvoor ook
een bijdrage te krijgen.
Terug naar de verkeerssituatie:
allereerst is gesproken over de
voorkeursroutes zoals die nu door de
gemeente worden voorgesteld. Hierop
is het nodige aan te merken. In het
kader van de verkeersveiligheid zou
zeker geïnvesteerd moeten worden in
de infrastructuur: bredere en beter
gefundeerde wegen, en veiligere
kruisingen. Naar blijkt zijn er in 2012 al
gesprekken geweest met de gemeente
(toen Wethouder Heintjes) over
mogelijke alternatieve routes naar de
verschillende bedrijven rondom de
Langstraat. Dit proces is echter nooit
afgerond, en we willen deze
alternatieven toch graag opnieuw laten
onderzoeken.
Bewoners van de pal aan de route
gelegen woningen op 'Langstraat-zuid'
en de slinger Kruisweg-Heintjesweg
zien zeker meer heil in een alternatief.
De laatste tijd zijn overigens een aantal
meetpunten voor de verkeersdruk rond
Langstraat verschijnen. Onduidelijk is
in wiens opdracht die geplaatst zijn,
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de gemeente of het Waterschap, maar
we zijn benieuwd naar de achtergrond
en de resultaten.
Vervolgens hebben we het gehad over
de aanhoudende verkeersdruk van
vrachtverkeer in de bebouwde kom van
De Langstraat zelf. Mogelijke
oplossingen zijn afhankelijk van de
gekozen route, maar duidelijkere en
meer algemene bebording is wel een
eerste suggestie.
Met betrekking tot de te hoge snelheid
van het verkeer in de bebouwde kom,
is weer geconcludeerd dat dit een
'intern' probleem is. Het zijn bewoners
van Langstraat en directe omgeving die
hier te snel rijden. Het plaatsen van
verkeersmaatjes of andere 'informele'
borden die een beroep doen op het
sociale gevoel van de chauffeur maakt
de straat er niet mooier op, maar is - al
is het maar als periodieke herinnering misschien wel een poging waard.
In ieder geval zullen we de gemeente
vragen de aangebrachte belijning - de
optische wegversmalling aan het begin
van de bebouwde kom - te renoveren.
Ook op een ander vlak moeten we de
hand in eigen boezem steken:
onvoldoende onderhouden hagen en
struiken en geparkeerde auto's die de
doorgang belemmeren zijn binnen
Langstraat een doorn in het oog. Zeker
als in dat laatste geval ook ruimte is om
op eigen erf te parkeren. In sommige
gevallen komt dit gedrag voort uit
frustratie met de bestaande
problematiek, en is het doel juist om de
doorgang van vrachtverkeer en de te
hoge snelheid van overig verkeer te
ontmoedigen. Echter, hiermee lijden de
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goeden onder de kwaden. We doen
hierbij dan ook een oproep aan
iedereen om toch aub de doorgangen
zoveel mogelijk vrij te maken en te
houden.
Dit is overigens ook een wettelijke
verplichting. Bij klachten kan de
gemeente het naleven hiervan
afdwingen, maar we hopen natuurlijk
dat we ook als het gaat om dit
onderwerp de zaken intern kunnen
regelen.
In ieder geval heeft de bijeenkomst het
nodige materiaal opgeleverd om mee
terug te gaan naar de gemeente.
De mensen die niet in staat waren de
bijeenkomst bij te wonen, maar wel
graag nog input geven, kunnen dat
doen via ons e-mailadres.
Historische foto.
Tentenkamp op het voetbalveld augustus 1990
Rectificatie : De foto in de vorige nieuwsbrief is niet tijdens de watersnoodramp
gemaakt maar tijdens de inundatie van februari/maart 1944. De locatie was de
Grote Bloksedjk 4 (met dank aan Jeanet Leroy-Slottje).

Meer info en foto's?
Joe bin un Langstraetenaer
asje...
Jeanette Leroy-Slotje post op deze
FaceBook pagina 'Joe bin un
Langstraetenaer as je' een schat
aan foto's en andere informatie
over onze geliefde kern.
Je kunt je via FaceBook
aanmelden voor deze besloten
pagina.
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Verslag Rommelmarkt
(Door Jeanette)
Afgelopen rommelmarkt is er veel werk
verzet door veel vrijwilligers! Ten eerste
wil ik iedereen heel erg bedanken voor
het meehelpen aan een prachtige
rommelmarkt. Geweldig dat wij dit met
elkaar hebben gedaan! We kunnen
terug kijken op een zeer geslaagde
dag, het was gezellig en het weer zat
ook goed mee.
De rommelmarkt heeft een bedrag van
€1.500,- opgebracht! Dat is een
fantastisch resultaat. Dank aan
iedereen die spullen heeft afgestaan.
De boodschappenmand is door Marina
gewonnen zij had € 42,50 maar 2 cent
naast de waarde van € 42,52!
’Onze’ Marina promoot Goeree
Overflakkee.

(Antwerpen), de Menheerse
Havendagen (Middelharnis).

Het promoteam van GoereeOverflakkee is in het weekend van 2
mei voor het eerst op pad gegaan
tijdens de openingsfestiviteiten van het
Inspiratiecentrum Grevelingen op de
Brouwersdam. Het promoteam heeft
als voornaamste doel de naams- en
plaatsbekendheid van GoereeOverflakkee te vergroten en is een
concreet resultaat van Eilandmarketing
Goeree-Overflakkee

Het promoteam is te herkennen aan
kleding met daarop prominent het
motto: 'Goeree-Overflakkee mijn
eiland!'. De teamleden spreken
bezoekers van de evenementen actief
aan, vertellen hen over GoereeOverflakkee en delen duurzame goodie
bags uit met daarin informatie over het
eiland en een lokale lekkernij.

In het promoteam zijn ongeveer 25
vrijwilligers, in de leeftijd van 15 tot 72
jaar, actief. Allemaal enthousiaste en
representatieve mensen die op
Goeree-Overflakkee wonen. De
promoteamleden bezoeken diverse
evenementen en activiteiten op
Goeree-Overflakkee en daarbuiten,
zoals bijvoorbeeld de GO Classic, de
Vakantiesalon Vlaanderen
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Vanaf heden zijn er weer volkstuintjes
beschikbaar achter De Keet. Interesse
in een mooi plekje om je eigen
groenten of fruit te
verbouwen?
Neem contact op
met het bestuur
van de volkstuinvereniging
Dirk Bal 632 059

Op de grote sjoelbak heeft Kees
Osseweijer de meeste punten behaald.
Ikzelf heb de prijs gewonnen op de
kleine sjoelbak. Met blikgooien heeft
Theo van den Vijver een prijs

gewonnen. Dit jaar hadden we voor het
eerst ook een kledingmarkt. Deze was
een groot succes en dus voor herhaling
vatbaar. Op naar volgend jaar!

Weer volstuintjes beschikbaar.
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Zij van hiernaast zegt...

Windturbines, bericht van 3MO.

De één z'n onkruid...

U heeft lange tijd niets van 3MO MegaMolensMegaOverlast –
vernomen, omdat er niet veel te
melden viel. Maar we zijn nu inmiddels
een jaar verder. Vorig jaar in juni sprak
de gemeenteraad zich uit over de
plaatsingsgebieden voor windturbines
en de totale hoeveelheid MW (=225)
die op G.O. geplaatst mag worden. De
gemeenteraad heeft toen met moties
aangegeven binnen welke kaders dit
proces verder ontwikkeld mag worden.
Zo is geen verlichting op de
windturbines een belangrijk punt en
daarmee de maximale hoogte van de
turbines en het maximale aantal MW
per windpark.
De marktpartijen, verenigd in De
Windgroep hebben ondertussen
natuurlijk niet stil gezeten. Zij hebben
haast! Want ze willen als het even kan
gebruik maken van de SDE+subsidies
van 2016.

Wie langs ons huis komt, schudt
waarschijnlijk vermanend het wijze
hoofd. Echt, we hebben mooie plannen
met de tuin, maar de uitvoering
daarvan lijdt onder onze diverse
andere verplichtingen.
Als ik echter voorbij de stapels
bouwmaterialen kijk, blijkt dat Moeder
Natuur niet te beroerd is om in mijn
afwezigheid zelf maar wat te gaan
tuinieren. Allerlei leuk spul schiet op
zonder dat ik er een vinger naar uit heb
hoeven steken. Fluitekruid,
koninginnekruid, havikskruid en
moederkruid (wat een kruiden).
Teunisbloem, akelei, karmozijn,
guldenroede, malva en klaprozen.
Wat een weelde! Zelfs de
boterbloemen zijn decoratief en als je
negeert dat het een rücksichtslose
indringer is, is winde ook best leuk.

Ik trek wel ergens een grens,
klaverzuring en straatgras bestrijd ik
fanatiek, en ook kleefkruid kan niet op
mijn sympathie rekenen.
Maar zelfs het 'echte' onkruid heeft z'n
nut. Ik had al geleerd over brandnetelen smeerwortelgier (die laatste moet ik
als Moeder Natuur het niet doet, toch
nog eens transplanteren naar mijn
tuin), maar onlangs las ik dat het door
mij zo verwenste heermoes in
'theevorm' een oplossing kan bieden
voor de meeldauw in mijn veldesdoorn!
Mooi he, de natuur!

Met voortvarendheid bieden ze nu de
volgende stap in het plaatsingsproces
aan met de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau. (NRD) Kortom het
“windcircus”is weer begonnen, met
mooie praatjes van degenen die hier
straks veel geld aan gaan verdienen.
Tijdens de raadsvergadering van 18/6
stond een aan de raad gestuurde brief
over Windenergie op G.O. van het
college van BenW op de agenda. De
gehele gemeenteraad bleek zich
overvallen te voelen door de haastige
spoed van de marktpartijen. De
marktpartijen onderzoeken veel meer
dan afgesproken. Bijvoorbeeld of er
hogere turbines kunnen komen en ze
hebben de wens om een versnelde
procedure te mogen volgen m.b.t.

wijzigingen bestemmingsplan en
omgevingsvergunning.
Alle partijen van de raad nemen de
indertijd aangenomen moties uiterst
serieus en de raad wenst hoe dan ook
de regie m.b.t dit winddossier te
houden.
Afgelopen week heeft 3MO, op
uitnodiging van de Windgroep, aan
tafel gezeten met de marktpartijen voor
de windparken in de Anna
Wilhelminapolder, Battenoert en Stad/
Middelharnis. Zo’n gesprek stemt niet
vrolijk.
Zie o.a. de portal van de gemeente.
De inloopavonden georganiseerd door
de marktpartijen in samenwerking met
onze gemeente, zijn inmiddels achter
de rug.
Van 10 juni t/m 21 juli liggen de Notities
Reikwijdte en Detailniveau (NRD’s)
voor de plaatsingsgebieden Anna
Wilhelminapolder, Battenoord en
Polder van Pallandt ter inzage.
3MO zal een zienswijze indienen.
Ook u kunt uw zienswijze schrijven.
Het gaan onderzoeken van mogelijk
hogere turbines (185m) met
verlichting, wat in strijd is met de motie
van de gemeente, is een punt van zorg
en kunt u noemen in uw zienswijze.
U kunt uw inspraakreactie
o.v.v.‘Inspraak windpark AW - GO’
sturen naar:
Gemeente Goeree-Overflakkee
Postbus 1
3240 AA Middelharnis
Belangenvereniging 3MO, G.Schouten
Heeft u vragen, stuur een mail naar
3mo.oostflakkee@gmail.com
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