
Jaarverslag 2015 
Dorpsraad Broek in Waterland 

Voor u ligt een samenvatting over de belangrijkste ontwikkelingen van de 
Dorpsraad Broek in Waterland in 2015. Ook informeren we u over de huidige 
samenstelling van het bestuur. 
Voor een volledig beeld van al onze activiteiten verwijzen wij u graag naar onze 
website: www.dorpsraadbroekinwaterland.nl. 

1. Bereikbaarheid Waterland 
De Dorpsraad heeft zich in 2015 sterk gemaakt voor een onderdoorgang voor de 
N247 door het dorp als alternatief op het plan van de provincie, onderdeel van 
‘Bereikbaarheid Waterland’. Het plan van de provincie is een verslechtering van de 
leefbaarheid, en draagt nauwelijks bij aan betere doorstroming van het verkeer. In 
februari 2015 is de Commissie Mobiliteit van de provincie op bezoek geweest. 
Vervolgens heeft de Dorpsraad de tijd gekregen voor het verder uitwerken van een 
plan voor een onderdoorgang. Na een succesvolle schetsdag op 23 mei is eind juli 
een Plan van Aanpak gepresenteerd aan de Provincie, met daarin 7 varianten. De 
Dorpsraad heeft in oktober een succesvolle crowdfundingsactie gehouden 
(Waarmee we in de landelijke toptien van meest succesvolle crowdfundingsacties 
in 2015 terecht zijn gekomen). Aansluitend heeft de Dorpsraad Witteveen&Bos de  
opdracht kunnen gegeven de onderdoorgang variant uit te werken, conform de 
eisen van de provincie. Er is veel draagvlak voor het Dorpsraad alternatief, zowel 
bij omwonenden in ons dorp en Waterland als ook bij de ondernemers van de hele 
regio Waterland, verenigd in de VOWA. Dit bleek m.n. op de informatie avond 23 
november 2015, georganiseerd door de Dorpsraad, in een volgepakte kerk.  
Er is volop steun en waardering, en de suggesties voor verbetering die door 
omwonenden op die avond zijn gedaan, hebben we zoveel mogelijk in het 
uiteindelijke plan meegenomen.  
Het rapport is op 13 januari 2016  aangeboden aan de Provincie.  
Op www.onderdoorgangbroek.nl staat de actuele informatie. 

2. Opening Jeugdhooiberg 
Wethouder Jacob Kes heeft op 26 augustus de Broeker Jeugdhooiberg, gelegen in 
het plantsoen langs de N247, officieel geopend. Twee jaar geleden schoven vier 
Broeker jongeren samen met de jongerenwerker aan tafel bij de Dorpsraad van 
Broek in Waterland met het idee om een tijdelijke voorziening voor jongeren te 
realiseren. Hun voorstel heeft met subsidie van de Gemeente Waterland en de 
Stichting Duurzaam Waterland uiteindelijk geleid tot de ‘Broeker Jeugdhooiberg’.  
Het gaat om een tijdelijke voorziening waarvoor een groep van meer dan 30 
jongeren zelf. De Dorpsraad is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De 
constructie is aangeleverd door firma Jan Evenboer. In september is de 
Jeugdhooiberg beklad, en opgeruimd door de Dorpsraad. Dit is in overleg met de 
Jongerenwerker en de gemeente gebeurd. 

3. Middenstand in Broek 

http://www.dorpsraadbroekinwaterland.nl
http://www.onderdoorgangbroek.nl


De Dorpsraad heeft in 2015 regelmatig gevraagd naar de stand van zaken bij de 
gemeente rond de locatie Hellingweg waar mogelijkheden voor een nieuwe 
buurtsuper worden gecreëerd. De gemeente heeft toegezegd dat de DR betrokken 
wordt bij de ontwikkelingen m.b.t. de bouw. Het standpunt van de Dorpsraad is om  
de huidige lokale middenstand voorrang te geven.  

4. Website en sociale media 
De dorpsraad heeft sinds medio 2014 een vernieuwde website. De site houden we 
regelmatig bij met actuele informatie, en de vergaderstukken zijn goed te vinden. 
De Dorpsraad is ook actief op Facebook en Twitter. Via deze 
sociale media houden wij geïnteresseerden op de hoogte van onze 
bezigheden, vergaderdata en andere updates. Per jaar krijgen we meer 
bereik, dat merken we o.a. door meer Facebook ‘likes’ en Twitter-volgers. Dat 
zijn per eind 2015 121 volgers op Twitter. In 2015 heeft de website 3500 bezoekers 
gehad, die 9000 pagina’s hebben bekeken. Met een piek aan het eind van het jaar 
vanwege de aandacht voor de onderdoorgang. De best bekeken dag is 14 oktober, 
de start van de crowdfundingsactie. Er zijn 30 nieuwsartikelen op de website 
geplaatst. 

5. Halfjaarlijks overleg met de wethouder 

Op 17 augustus heeft wethouder Bekhuis (die onder meer de contacten met de 
kernraden in haar portefeuille heeft) en het hoofd Openbare Werken Jan Uidam 
met het bestuur van de Dorpsraad de jaarlijkse schouw door Broek gehouden. 
Tijdens de schouw hebben we het onder meer gehad over het nog steeds 
ontbreken van een botenbeleid in Waterland, de voortgang van de Onderdoorgang 
en de quick scan voor de Brede School in Broek.  

6. Juridisch spreekuur 
Ook in 2015 heeft de Dorpsraad het maandelijks gratis juridisch spreekuur 
georganiseerd. Hiervan hebben dit jaar 8 mensen gebruik gemaakt. 

7. Adoptie plantenbakken 
In juni heeft de Dorpsraad de jaarlijkse schouw uitgevoerd van de adoptie 
plantenbakken in Broek en de resultaten doorgegeven aan de gemeente. Verder is 
een nieuw verzoek voor een adoptie plantenbak op hoek Hellingweg-Roelestraat 
positief beoordeeld. 

8. Overig 
Verder is de dorpsraad in 2015 nog bezig geweest met: 

• Advisering nieuwe tijdelijke locatie geldautomaat RABO bank 
• Meedenken over tot standkoming botenbeleid in Waterland 
• Illegale plaatsing door Liander van transformatorhuis langs Keerngouw 
• Meedenken nieuwe locatie oud-papier container van de Soos 
• Toevoerweg voor het nieuwbouw project Poort van Amsterdam in Uitdam 
• Onderhoud oorlogsmonument bij de kerk 
• Komst Brede School in Broek in Waterland 
• deelname aan het algemeen-kernradenoverleg in Waterland 



• lid van de Adviesraad WMO van de gemeente Waterland 

Huidige samenstelling bestuur. 
Voorzitter: Goof Buijs 
Secretaris/waarnemend penningmeester: Johanna Huizer 
Bestuurslid: Michiel Hemminga 
Bestuurslid: Jan Diek van Mansvelt 
Bestuurslid/ werkgroep Onderdoorgang: Debbie Been 

In 2015 hebben Diana Molenaar en Luuk Zaal afscheid genomen als bestuursleden 
van de Dorpsraad 

Samenstelling bestuur per 11 april 2016: 
Voorzitter: Goof Buijs 
Secretaris/waarnemend penningmeester: Johanna Huizer 
Bestuurslid: Debbie Been 
Bestuurslid: Michiel Hemminga 
Bestuurslid: Jan Diek van Mansvelt 

25 maart 2016 
Goof Buijs


