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BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS EN

EMAILADRESSEN

Dorpsraad:
Het bestuur is bereikbaar via bestuur 
@dorpsraadbroekinwaterland.nl. 
U kunt zich hier ook aanmelden voor 
het email netwerk. U wordt dan per 
mail op de hoogte gehouden van de 
bezigheden van de Dorpsraad en af  
en toe om uw mening gevraagd.

Wijkagenten:
Annelore Koster en Arie Munneke. 
Voor vragen, overleg en/of meldingen 
zijn zij bereikbaar via 0900-8844 of via 
de site www.politie.nl

Melding storing openbare  
verlichting:
In de bebouwde kom:
E.openbare.verlichting@pilkes.nl
Ga naar naar de gemeente site hoofd-
je openbare ruimte om storing te 
melden. 
Geeft u bij de melding aan om welke 
lantaarnpaalnummer het gaat, de 
straat en de plaats. De storingen wor-
den tweewekelijks (in de ‘even’ weken) 
opgelost. Bij urgente storingen,  
bijvoorbeeld als in een hele straat
geen openbare verlichting brandt, 
wordt direct actie ondernomen.
In het buitengebied:
T. 0900-9112112, Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier
Klachten over de openbare verlich-
ting in het buitengebied kunt u alleen 
melden bij het Hoogheemraadschap.

Schade of overlast in de buurt 
melden:
Op www.waterland.nl, de website van 
de gemeente kunt u online schade of 
overlast in de buurt melden, zodat de 
gemeente dit kan (laten) verhelpen.
Aan het melden zijn (vanzelfsprekend) 
geen kosten verbonden. Voor meer 
informatie kunt u tijdens kantooruren 
bellen met: 0299-658585.

Overlast vliegtuigen:
Op www.bezoekbas.nl is alle informa- 
tie over vliegbewegingen rond Schip-
hol te vinden.
Eventuele klachten kunnen hier, of per 
mail en telefoon wordengemeld.
Tel: 020 6015555 / 
E-mail: info@mailbas.nl

De app ‘mijnbuur’ is een initiatief van een van onze dorpsgenoten en inmiddels  
omarmd door de gemeente Amsterdam. Ook in Broek kan mijnbuur een bijzondere 
rol vervullen. 

Mijnbuur is een app die directe buren met elkaar verbindt zodat ze makkelijk een 
beroep op elkaar kunnen doen in nood, voor een helpende hand of om samen te spar-
ren en actie te ondernemen.

Anders dan de bestaande platforms zoals Whatsapp en Facebook, houdt mijnbuur de 
informatie die u ontvangt relevant en werkt het al vanaf 2 personen. Wanneer u denkt 
dat er wordt ingebroken kunt u uw buren alarmeren via mijnbuur. Hulpvraag en aan-
bod wordt op elkaar afgestemd. En bent u het bijvoorbeeld zat om u op te winden 
over de mensen die tegen het verkeer in blijven rijden? Nodig dan een aantal dorps-
genoten uit via de ergernissen-knop om mee te denken over een oplossing. Uniek aan 
deze knop is de mogelijke koppeling met gemeente en politie als u hun hulp er bij 
nodig hebt.

U kunt binnenkort een 
uitnodiging voor een 
pilot in Broek van ons 
verwachten!

Namens Broeklab
Wendeline van Luyck

Meer weten?
 Wendeline@mijnbuur.nl

Ingezonden mededeling

Mijnbuur ook in Broek: 

CONTACT MET DE BUREN VIA EEN NIEUWE APP
Dorpsraad samen met provincie aan 

ontwerptafel  voor  onderdoorgang door 
Broek in Waterland  

Impressie richting Broekervaart

Samenstelling bestuur in 2016
Het bestuur van de Dorpsraad Broek in Waterland is als volgt samengesteld:

Contact met Dorpsraad
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl / info@dorpsraadbroekinwaterland.nl

Goof Buijs : voorzitter
Johanna Huizer : secretaris/waarnemend 
  penningmeester
Debbie Been : bestuurslid
Michiel Hemminga : bestuurslid
Arda Wolterbeek Muller : aspirant bestuurslid
Kees Swart : aspirant bestuurslid

Donaties
LET OP: nieuw rekeningnummer
Het rekeningnummer van de 
Dorpsraad Broek in Waterland is: 
NL48 RBRB0939716739 
t.n.v. Dorpsraad Broek in  
Waterland

Lees verder op pag. 2 ➤

In de periode november 2016 tot 
maart 2017 werken provincie Noord-
Holland en de Dorpsraad Broek in 
Waterland in co-creatie samen om het  
plan van de Dorpsraad voor een on-
derdoorgang tot schetsontwerp uit 
te werken. De provincie brengt in sa-
menwerking met de Dorpsraad en  
belanghebbenden uit de regio eisen 
en wensen in kaart voor de N247. Het 
is voor het eerst dat de provincie zo di-
rect met burgers samenwerkt.  

In 2015 heeft de Dorpsraad Broek in 
Waterland het plan voor een Onderdoor-
gang door Broek na een succesvolle 
crowdfundingsactie uitgewerkt. Dit is in 
voorjaar 2016 ingediend bij de Provincie, 
die vervolgens besloot om het voorstel 
van de Dorpsraad technisch verder uit 
te werken. De Dorpsraad zit nu met de 
provincie achter de ontwerptafel: we 
worden niet alleen geïnformeerd, maar 
denken mee, dat heet ‘co-creatie’. Uit-
gangspunt is het plan voor de Onder-
doorgang, waaraan de provincie zelf nog 
twee subvarianten heeft toegevoegd 
(een met onderdoorgang met 80 km/u in 
plaats van 50 km/u, en 1 met een bredere 
bak (3x1 dan wel 2 x 2) en 80 km/u). Deze 
moeten alle drie worden uitgewerkt tot 
‘schetsontwerp’. Dan kunnen deze wor-
den vergeleken met de ‘bovengrondse 
variant’ van de provincie. In het najaar 
2017 zal de Stuurgroep Bereikbaarheid 
Waterland een keuze maken.

Vanaf de zomer zijn we bezig met deze 
nieuwe vorm van samenwerking, die 
voor beide partijen nieuw is, maar tot 
nu toe goed verloopt. De Dorpsraad wil 
graag dat de afspraken hiervoor helder 
op papier staan, daarom is er gewerkt 
aan een lijst met samenwerkingsafspra- 
ken gemaakt (zie www.onderdoorgang-
broek.nl) voor deze fase. We moeten als 
Dorpsraad uiteindelijk instemmen met 
de technisch uitgewerkte versie van onze 
eigen ondergrondse variant. 

Onafhankelijk onderzoek en 
organisatie
Om het proces van co-creatie tussen de 
Dorpsraad en provincie Noord-Holland 
objectief  te organiseren is een onafhan-
kelijk bureau ingeschakeld dat de ben-
odigde onderzoeken kan uitvoeren en 
het participatieproces kan organiseren. 
Hiervoor is de combinatie APPM/Tauw 
geselecteerd in samenspraak tussen pro- 
vincie en Dorpsraad. Hun opdracht is 
om de dorpsraadvariant inclusief twee 
subvarianten uit te werken tot schets-
ontwerpen, bijbehorende onderzoeken 
te verrichten en op basis hiervan een 
objectieve vergelijking te maken van de 
voor- en nadelen van de verschillende 
onderdoorgang-varianten en de maai-
veldvariant. 

De vier varianten
Uiteindelijk zal de Stuurgroep Bereikbaar-
heid Waterland een keuze maken voor  
de te nemen maatregelen aan de N247 
binnen Broek in Waterland. Er zijn nu vier 
varianten:

•	Onderdoorgang	50	km/uur;	 
 (de ’Dorpsraadvariant’) 
•	Onderdoorgang	80	km/uur;
•	Meerstrookse	onderdoorgang	 
	 80	km/uur;
•	Bovengrondse	variant	 
 (voorheen: maaiveldvariant).

Broeker Feestweek 2016 in 
kader Onderdoorgang
Op de laatste dag van de Broeker 
feestweek verzorgde de Dorpsraad dit 
jaar het ‘verrassingselement’ voor de 
acht deelnemende teams. Ieder team 
kreeg de opdracht iets moois, leuks, 
ludieks, bijzonders of bruikbaars te 
maken voor het nieuwe Dorpsplein. 
Dat er gaat komen als het Onderdoor- 
gang plan wordt gerealiseerd.  Met 
klei moest ieder team hun idee let-
terlijk vormgeven, en hadden daar 10 
minuten de tijd voor.  

Het resultaat: acht zeer uiteenlopende 
ontwerpen, waar ook nog een naam 
bij bedacht werd. De twee winnaars, 
die werden beoordeeld op creativiteit, 
afwerking, originaliteit en bruikbaar-
heid, zijn:
•	Plein	Swaenebroek	van	het	BMS	team 
 door Marina en Edzo
•	De	 dorstige	 Zwaan	 door	 het	 team 
 van de Pink Ladies , Anne en Esther

Één van de deelnemende teams
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Ateliers en inloopavonden
Het participatieproces is zo opgezet dat 
verschillende betrokkenen, op gezette 
tijden, hun kennis en ervaring kunnen 
delen. Zo wordt recht gedaan aan de 
kennis, ervaring, wensen en eisen van de 
weggebruikers en de omgeving in Broek 
in Waterland. 

Het ontwerp- en vergelijkingsproces ron-
dom de co-creatie gebeurt in drie ronden 
met de volgende thema’s: 
Ronde 1: de aanpak van de komende 
maanden, de wensen voor het ontwerp 
van de onderdoorgang-varianten en 
de onderwerpen waarop de varianten 
vergeleken gaan worden
Ronde 2: presentatie van de resultaten 
van diverse onderzoeken, bespreking 
van het (concept) ontwerp en de wijze 
waarop de wensen uit de eerste bijeen-
komst verwerkt zijn;
Ronde 3: presentatie van het ontwerp 
en de wijze waarop de reacties uit de 
tweede bijeenkomst verwerkt zijn en de  
resultaten van de vergelijking van de 
onderdoorgang-varianten en boven-
grondse variant. 

Iedere ronde bestaat uit twee delen:
•	Het	eerste	deel	is	een	‘atelier’	waarin	de	
Dorpsraad en Klankbordgroepleden uit 
Broek in Waterland én uit de regio actief 
aan de slag gaan met het onderwerp van 

de betreffende ronde. Deelname is op 
uitnodiging. Daarnaast worden Staten-
leden en Raadsleden hiervoor als toe-
hoorder uitgenodigd.
•	Het	 tweede	 deel	 is	 een	 ‘inloopavond’	
voor geïnteresseerden in de ontwikkelin-
gen rondom de technische uitwerking 
van de (onder)doorgang door Broek in 
Waterland (N247). Tijdens de inloopavon-
den geven we een terugkoppeling van 
de resultaten van de ateliers en kunnen 
aanwezigen daarop reageren. Deelname 
is vrij voor iedereen.  De informatie die 
tijdens de inloopavonden worden opge-

Contact
We houden u zoveel mogelijk op de hoogte via onze website www.onderdoor-
gangbroek.nl. Kijk ook op de website van de Provincie: www.noord-holland.nl/ 
onderdoorgang. We zijn actief op facebook en twitter, en we zijn ook bereikbaar via  
info@dorpsraadbroekinwaterland.nl.

haald wordt vervolgens in de volgende 
ronde meegenomen. 

Bij de ateliers en inloopavonden is een 
onafhankelijk voorzitter. Tijdens iedere 
ronde wordt gewerkt aan de onder-
grondse varianten. De bovengrondse 
variant wordt steeds ter informatie en 
vergelijking gepresenteerd.

Locaties, data en andere informatie
Op 15 november is het eerste atelier ge-
houden, en op 29 november de eerste in-
loopavond.  De volgende data zijn:

HET JURIDISCH SPREEKUUR IN BROEK IN WATERLAND

Op de eerste donderdagavond  van elke maand is er een 
gratis juridisch spreekuur in de Kosterij van de NH Kerk in 
Broek in Waterland.

Dit juridisch spreekuur kent een lange geschiedenis, het 
behoort tot de oudste in Nederland. Jarenlang werd het ge-
organiseerd door “Het Nut” en sinds 2014 door de Dorpsraad 
Broek in Waterland. Het spreekuur is opgezet om de toegang 
tot rechtshulp voor iedereen toegankelijker te maken. Er was 
nog geen gefinancierde rechtsbijstand. 

Er werd dus voorzien in een maatschappelijke behoefte.
Het juridisch spreekuur wordt gedaan door ervaren advo-
caten,  bij toerbeurt door het kantoor Dijkstra & van den 
Ende Advocaten  te Purmerend (sinds 1994) en het kantoor 
Amstelland Advocaten (sinds 1998). 
Het is bedoeld voor de beantwoording van de meer een-

voudige juridische vragen. Het gesprek 
duurt meestal een half uur. Ook 
complexere zaken kunnen worden 
voorgelegd, maar dan zal samen met 
de dienstdoende advocaat bekeken 
worden welke advocaat het meest 
geschikt zal zijn om de zaak op zich te 
nemen. Dat kan ook een advocaat van 
een andere kantoor zijn, afhankelijk 
van het specialisme.
Iedereen, die het spreekuur bezoekt, 
krijgt een concreet advies. Dat is de 
doelstelling.

Aanmelden en inlichtingen 
020-6625918 (secretariaat Dorpsraad) 
b.g.g. 0622380982

Mr. Carlo Liefting

Mr. Hilmar Dijkstra

Twee keer per jaar is er een regulier 
overleg van de Dorpsraad Broek in 
Waterland met mevrouw Gabrielle 
Bekhuis (wethouder Gemeente Water-
land). Op 5 september jl. heeft ze met 
de Dorpsraad weer een wandeling 
door Broek gemaakt. Bij deze Schouw 
zijn: het Nieuwland, de Woudweeren, 
het Havenrak en de Dorpsstraat onder-
werp van gesprek geweest.

1. Nieuwland
**De inzamelcontainers worden opnieuw 
op één plek gezet en niet verspreid over 
het Nieuwland. Na festiviteiten worden 
de verzamel-containers teruggeplaatst 
op de stoep-eilandjes achteraan de par-
keerplaats.
** Elke zomer wordt er op het Nieuwland 
voor bezoekers een openbaar toilet ge-
plaatst. Dit toilet is slecht zichtbaar en is 
vaak niet schoon. Het is ooit een verzoek 
vanuit het dorp zelf geweest, maar lijkt 
nu geen functie meer te vervullen.
Graag wil de Dorpsraad vanuit het dorp 
inventariseren of dit toilet gehandhaafd 
dient te worden in de zomerperiode of 
dat dit niet langer gewenst is. Graag 
melden via: info@dorpsraadbroekinwa-
terland.nl.
** De toegang en rijrichting van het par-
keerterrein worden zeer regelmatig ver-
keerd gebruikt. De DR vraagt de gemeen-
te om hier extra bebording te plaatsen. 
De gemeente is hier geen voorstander 
van. Het is verkeerskundig goed aange-
geven. Beide partijen (gemeente en DR) 
constateren dat het vooral Broekers zelf 
zijn, die zich niet aan de regels houden 
bij het indraaien. Afspraak is dat bij een 
eventuele herinrichting bekeken gaat 
worden, of verandering nodig is.

De Dorpsraad vraagt alle bewoners 
van Broek in Waterland de rijrichtings-
borden op het parkeerterrein van het  
Nieuwland te volgen!

2. Woudweeren
In het verleden is toegezegd dat de situ-
atie aan het einde van de Erven bij de ro-
tonde te verbeteren. Tot op heden is dat 
niet gebeurd. De gemeente checkt of het 
in het Jaarplan 2017 Openbare Werken 
meegenomen kan worden.

3. Havenrak
De DR vraagt de gemeente opnieuw 
of er niets gedaan kan worden aan de 
wildgroei van bootjes op het Havenrak. 
De gemeente levert een luchtfoto aan 
waarop de DR haar wensen kan aan-
geven om het open karakter van het 
Havenrak in stand te houden. Er wordt 
gedacht aan een passanten-ligplek om 
verdere wildgroei te voorkomen.
De Dorpsraad vraagt om ideeën en 
mensen die met de DR een plan willen 
maken om voor te leggen aan de Ge-
meente Waterland. 
Aanmelden: info@dorpsraadbroekin-
waterland.nl

4. Dorpsstraat
De gemeente wil volgend jaar een water-
tappunt realiseren bij de bushalte van de 
provinciale weg. De Dorpsraad vindt dat 

een goed idee. De gemeente stuurt een 
tekening en foto’s van eerder geplaatste 
watertappunten.

Op de hoek bij fa. Jesse worden de 
paaltjes ter bescherming van het rozen-
perkje steeds omver gereden door het 
autoverkeer. Besloten wordt de paaltjes 
weg te halen en de stoeprand te verho-
gen. 
Verder is er gesproken over de stand van 
zaken rond de Brede School en Bereik-
baarheid  Waterland/Onderdoorgang  
N 247. 

Het volgende overleg is gepland in maart 
2017. Heeft u zaken die u graag onder 
de aandacht van de wethouder wil bren-
gen? Laat het de Dorpsraad weten!

info@dorpsraadbroekinwaterland.nl

Halfjaarlijks overleg met wethouder G. Bekhuis

HET HAVENRAK

Ronde 2  Datum 10 januari 2017 7 februari 2017

  Tijden 18.30 - 22.30 uur 20.00 - 22.00 uur

  Locatie Broeker Huis Van der Valk Hotel 

  Adres Leeteinde 16,  Wagenweg 1, 

   Broek in Waterland Katwoude

Ronde 3  Datum 21 februari  2017 7 maart 2017

  Tijden 18.30 - 22.30 uur 20.00 - 22.00 uur

  Locatie Broeker Huis Kerk

  Adres Leeteinde 16,  Kerkplein 13, 

   Broek in Waterland Broek in Waterland

Definitieve Concepten
&

Vergelijking varianten

Atelier 
(op uitnodiging)

Inloopavond 
(vrije toegang)

Concept ontwerp
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Ateliers en inloopavonden
Het participatieproces is zo opgezet dat 
verschillende betrokkenen, op gezette 
tijden, hun kennis en ervaring kunnen 
delen. Zo wordt recht gedaan aan de 
kennis, ervaring, wensen en eisen van de 
weggebruikers en de omgeving in Broek 
in Waterland. 
Het ontwerp- en vergelijkingsproces ron-
dom de co-creatie gebeurt in drie ronden 
met de volgende thema’s: 
Ronde 1: de aanpak van de komende 
maanden, de wensen voor het ontwerp 
van de onderdoorgang-varianten en 
de onderwerpen waarop de varianten 
vergeleken gaan worden
Ronde 2: presentatie van de resultaten 
van diverse onderzoeken, bespreking 
van het (concept) ontwerp en de wijze 
waarop de wensen uit de eerste bijeen-
komst verwerkt zijn;
Ronde 3: presentatie van het ontwerp 
en de wijze waarop de reacties uit de 
tweede bijeenkomst verwerkt zijn en de  
resultaten van de vergelijking van de 
onderdoorgang-varianten en boven-
grondse variant. 

Iedere ronde bestaat uit twee delen:
•	Het	eerste	deel	is	een	‘atelier’	waarin	de	

Dorpsraad en Klankbordgroepleden uit 
Broek in Waterland én uit de regio actief 
aan de slag gaan met het onderwerp van 
de betreffende ronde. Deelname is op 
uitnodiging. Daarnaast worden Staten-
leden en Raadsleden hiervoor als toe-
hoorder uitgenodigd.
•	Het	 tweede	 deel	 is	 een	 ‘inloopavond’	
voor geïnteresseerden in de ontwikkelin-
gen rondom de technische uitwerking 
van de (onder)doorgang door Broek in 
Waterland (N247). Tijdens de inloopavon-
den geven we een terugkoppeling van 
de resultaten van de ateliers en kunnen 
aanwezigen daarop reageren. Deelname 
is vrij voor iedereen.  De informatie die 
tijdens de inloopavonden worden opge-
haald wordt vervolgens in de volgende 
ronde meegenomen. 

Bij de ateliers en inloopavonden is een 
onafhankelijk voorzitter. Tijdens iedere 
ronde wordt gewerkt aan de onder-
grondse varianten. De bovengrondse 
variant wordt steeds ter informatie en 
vergelijking gepresenteerd.

Locaties, data en andere informatie
Op 15 november is het eerste atelier ge-
houden, en op 29 november de eerste in-
loopavond.  De volgende data zijn:

Concept ontwerp

Ronde 2  Datum 10 januari 2017 7 februari 2017

  Tijden 18.30 - 22.30 uur 20.00 - 22.00 uur

  Locatie Broeker Huis Van der Valk Hotel 

  Adres Leeteinde 16,  Wagenweg 1, 

   Broek in Waterland Katwoude

Ronde 3  Datum 21 februari  2017 7 maart 2017

  Tijden 18.30 – 22.30 uur 20.00 – 22.00 uur

  Locatie Broeker Huis Kerk

  Adres Leeteinde 16,  Kerkplein 13, 

   Broek in Waterland Broek in Waterland

Definitieve Concepten
&
Vergelijking varianten

Atelier 
(op uitnodiging)

Inloopavond 
(vrije toegang)

Contact
We houden u zoveel mogelijk op de hoogte via onze website www.onderdoorgang-
broek.nl. Kijk ook op de website van de provincie: We zijn actief op facebook en twitter, 
en we zijn ook bereikbaar via info@dorpsraadbroekinwaterland.nl.

Mr. Carlo Liefting Mr. Hilmar Dijkstra

Op de eerste donderdagavond  van 
elke maand, is er een gratis juridisch 
spreekuur in de Kosterij van de NH 
Kerk in Broek in Waterland.

Dit juridisch spreekuur kent een lange 
geschiedenis, het behoort tot de oud-
ste in Nederland. Jarenlang werd het 
georganiseerd door “Het Nut” en sinds 
2014 door de Dorpsraad Broek in 
Waterland. Het spreekuur is opgezet 
om de toegang tot rechtshulp voor 
iedereen toegankelijker te maken. Er 
was nog geen gefinancierde rechts-
bijstand. 

Er werd dus voorzien in een 
maatschappelijke behoefte.
Het juridisch spreekuur wordt gedaan 
door ervaren advocaten,  bij toerbeurt 
door het kantoor Dijkstra & van den 
Ende Advocaten  te Purmerend (sinds 
1994) en het kantoor Amstelland 
Advocaten (sinds ….). 
Het is bedoeld voor de beantwoor-
ding van de meer eenvoudige 
juridische vragen. Het gesprek duurt 
meestal een half uur. Ook complexere 
zaken kunnen worden voorgelegd, 
maar dan zal samen met de dienst-
doende advocaat bekeken worden 
welke advocaat het meest geschikt 
zal zijn om de zaak op zich te nemen. 
Dat kan ook een advocaat van een 
andere kantoor zijn, afhankelijk van 
het specialisme.

Iedereen, die het spreekuur bezoekt, 
krijgt een concreet advies. Dat is de 
doelstelling.

Aanmelden en inlichtingen 
020-6625918 (secretariaat Dorpsraad) 
b.g.g. 0622380982

HET JURIDISCH SPREEKUUR 
IN BROEK IN WATERLAND

Twee keer per jaar is er een regulier 
overleg van de Dorpsraad Broek in 
Waterland met mevrouw Gabrielle 
Bekhuis (wethouder Gemeente Water-
land). Op 5 september jl. heeft ze met 
de Dorpsraad weer een wandeling 
door Broek gemaakt. Bij deze Schouw 
zijn: het Nieuwland, de Woudweeren, 
het Havenrak en de Dorpsstraat onder-
werp van gesprek geweest.

1. Nieuwland
**De inzamelcontainers worden opnieuw 
op één plek gezet en niet verspreid over 
het Nieuwland. Na festiviteiten worden 
de verzamel-containers teruggeplaatst 
op de stoep-eilandjes achteraan de par-
keerplaats.
** Elke zomer wordt er op het Nieuwland 
voor bezoekers een openbaar toilet ge-
plaatst. Dit toilet is slecht zichtbaar en is 
vaak niet schoon. Het is ooit een verzoek 
vanuit het dorp zelf geweest, maar lijkt 
nu geen functie meer te vervullen.
Graag wil de Dorpsraad vanuit het dorp 
inventariseren of dit toilet gehandhaafd 
dient te worden in de zomerperiode of 
dat dit niet langer gewenst is. Graag 
melden via: info@dorpsraadbroekinwa-
terland.nl.
** De toegang en rijrichting van het par-
keerterrein worden zeer regelmatig ver-
keerd gebruikt. De DR vraagt de gemeen-
te om hier extra bebording te plaatsen. 
De gemeente is hier geen voorstander 
van. Het is verkeerskundig goed aange-
geven. Beide partijen (gemeente en DR) 
constateren dat het vooral Broekers zelf 
zijn, die zich niet aan de regels houden 
bij het indraaien. Afspraak is dat bij een 
eventuele herinrichting bekeken gaat 
worden, of verandering nodig is.

De Dorpsraad vraagt alle bewoners 
van Broek in Waterland de rijrichtings-
borden op het parkeerterrein van het  
Nieuwland te volgen!

2. Woudweeren
In het verleden is toegezegd dat de situ-
atie aan het einde van de Erven bij de ro-
tonde te verbeteren. Tot op heden is dat 
niet gebeurd. De gemeente checkt of het 
in het Jaarplan 2017 Openbare Werken 
meegenomen kan worden.

3. Havenrak
De DR vraagt de gemeente opnieuw 
of er niets gedaan kan worden aan de 
wildgroei van bootjes op het Havenrak. 
De gemeente levert een luchtfoto aan 
waarop de DR haar wensen kan aan-
geven om het open karakter van het 
Havenrak in stand te houden. Er wordt 
gedacht aan een passanten-ligplek om 
verdere wildgroei te voorkomen.
De Dorpsraad vraagt om ideeën en 
mensen die met de DR een plan willen 
maken om voor te leggen aan de Ge-
meente Waterland. 
Aanmelden: info@dorpsraadbroekin-
waterland.nl

4. Dorpsstraat
De gemeente wil volgend jaar een water-
tappunt realiseren bij de bushalte van de 
provinciale weg. De Dorpsraad vindt dat 

een goed idee. De gemeente stuurt een 
tekening en foto’s van eerder geplaatste 
watertappunten.

Op de hoek bij fa. Jesse worden de 
paaltjes ter bescherming van het rozen-
perkje steeds omver gereden door het 
autoverkeer. Besloten wordt de paaltjes 
weg te halen en de stoeprand te verho-
gen. 
Verder is er gesproken over de stand van 
zaken rond de Brede School en Bereik-
baarheid Waterland/Onderdoorgang  
N 247. 

Het volgende overleg is gepland in maart 
2017. Heeft u zaken die u graag onder 
de aandacht van de wethouder wil bren-
gen? Laat het de Dorpsraad weten!

info@dorpsraadbroekinwaterland.nl

Halfjaarlijks overleg met wethouder G. Bekhuis

Bijschrift: xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

HET HAVENRAK


