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BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS EN

EMAILADRESSEN

Dorpsraad Broek in Waterland
• info@dorpsraadbroekinwaterland.nl
• www.dorpsraadbroekinwaterland.nl
 
Wijkagenten
• Annelore Koster en Arie Munneke
0900-8844 of via www.politie.nl

Contactgegevens  
Gemeente Waterland
• Openbare ruimte: www.waterland.nl
Voor losse tegels, buitenverlichting, 
etc, etc

• Afvalinzameling: www.mijnafval-
wijzer.nl

• Ophalen grof vuil:  
waterland@remondis (0299-407671)

• Buurtbus:   
info@buurtbuswaterland.nl

• Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier:
Tel: 0900-9112112 klachten over  
verlichting buitengebied

• Schade/Overlast in de buurt:  
0299-658585 of www.waterland.nl

➤ Vervolg van pag. 3

Uw donatie voor de Dorpsraad
De Dorpsraad zet zich in om de belangen van alle Broekers te vertegenwoordigen bin-
nen de gemeente Waterland en daarbuiten als dat nodig is. In deze Dorpsraadkrant 
kunt U lezen wat de Dorpsraad in 2018 heeft gedaan. 
We doen dit werk graag en vrijwillig. Daar maken we jaarlijks de nodige kosten voor, 
waarvoor wij Uw ondersteuning hard nodig hebben. Kosten voor de huur van de ver-
gaderruimte, deze Dorpsraadkrant, reiskosten voor vergaderingen...
Vorig jaar zijn we langs de deur gegaan in het dorp om donaties op te halen. 
Dat was succesvol en we waren blij met de opbrengst. Het kostte ons, als bestuurs-
leden helaas veel tijd. Daarom wil de Dorpsraad U  vragen om Uw donatie, liefst als een 
vast jaarlijks overgeschreven bedrag, op onze rekening over te maken. 
Op onze jaarvergadering leggen wij verantwoording af over onze inkomsten en uit-
gaven middels een jaarlijks financieel overzicht.
Ons bankrekeningnummer is NL48 RBRB 0939 7167 39 ten name van Dorpsraad Broek 
in Waterland. We rekenen op Uw steun!                                                                                                                      JH

Publicatieborden voor Broek
Overal in ons dorp worden oude bomen gebruikt als informa-
tiebord. Met spijkers, punaises, plakband en elastieken worden 
belangrijke mededelingen op de bomen bevestigd. Dit is helaas 
niet goed voor de bomen en een andere oplossing is bedacht!!  
Publicatieborden op 2 drukbezochte plekken in ons dorp.
Broek Lab en de Dorpsraad hebben de Gemeente Waterland 
gevraagd publicatieborden beschikbaar te stellen. Voorlopig 
zijn er twee borden, die geplaatst zullen worden eind januari- 
begin februari (als het weer het toelaat) bij de school op het 
Nieuwland en bij de fietsenstalling bij het bruggetje van de 
Jaagweg.

Bij de tijdelijke verhuizing van de school zal een andere plek 
bedacht worden natuurlijk. Mocht er aan nog meer publica-
tieborden behoefte blijken te zijn, dan horen wij dat graag!!

Wij vragen alle dorpsbewoners om hun mededelingen voor-
taan op de publicatieborden te prikken en niet meer op de 
bomen. Graag Uw aller medewerking!
                       JH

3 discussiepunten door de gemeente worden aangebracht én 
1 uniek kern-eigen punt. U bent hierbij alvast van harte uitge-
nodigd om hier aan deel te nemen.
Op basis van deze discussie zal de gemeenteraad na de zomer 
met een definitief standpunt komen betreffende wel/geen 
fusie, of alleen bestuurlijke samenwerking. Vervolgens zal dat 
standpunt breed worden bediscussieerd met de inwoners van 
alle kernen. Daarna is het de bedoeling dat er in december 
2019 een (door zoveel mogelijk burgers gedragen) definitief 
besluit wordt genomen door de gemeenteraad.
                    SW

De onderdoorgang door Broek:
helderheid in 2019?!

Samenstelling bestuur in 2019          
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 : bestuurslid
Kees Swart : bestuurslid
Sicco Weertman : aspirant bestuurslid

Donaties
Het rekeningnummer van de Dorpsraad Broek in Waterland is: NL48 RBRB0939716739
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In 2018 heeft de provincie Noord-Hol-
land nog geen besluit genomen over 
een onderdoorgang van de N247 door 
Broek in Waterland. Het leek erop dat 
eind november van afgelopen jaar ein-
delijk een keuze gemaakt zou worden 
voor de bovengrondse variant van de 
Provincie of een van de onderdoor-
gang varianten die de afgelopen twee 
jaar zijn uitgewerkt. Tijdens de verga-
dering van de Commissie Mobiliteit en 
Financien in Haarlem kon echter nog 
geen voorkeur voor een van de on-
derdoorgang varianten worden uit-
gesproken. Het gaat om de centen: een 
onderdoorgang kost nu eenmaal flink 
meer dan het oorspronkelijke boven-
grondse plan van de Provincie. Hope-
lijk hakt de Provincie in 2019 wel de 
knoop door. Hieronder een overzicht 
van de co-creatie tussen Provincie en 
Dorpsraad van het afgelopen jaar.

WAAR GAAT HET OVER?
In 2014 kwam de Provincie met haar plan 
voor de N247, die Broek in Waterland 
doorsnijdt en een van de drukste wegen 
in onze provincie is. De weg is in de jaren 
40 van de vorige eeuw geopend en is 
dwars door het historisch centrum van 
Broek aangelegd. Dat kon in die tijd nog. 
Met als gevolg dat het dorp in tweeën is 
gesplitst door een weg die in de loop der 
jaren steeds drukker werd. Nu gaan er 
op een doordeweekse dag 22.000 auto’s 
door het dorp, waarvan 1.300 vrachtwa-
gens. Door de dagelijkse files, de regel-
matige ongelukken en de overlast van de 
weg moet er iets gebeuren. Daarom nam 
de provincie Noord-Holland samen met 
de Vervoerregio Amsterdam (de vroege-
re Stadsregio Amsterdam) en betrokken 
gemeenten de N247 door Broek op in het 
programma ‘Bereikbaarheid Waterland’:  
een pakket aan maatregelen voor een 
betere doorstroming van het verkeer in 
de hele regio Waterland. Voor de N247 
door Broek is het plan om hier de kruis-
punten te voorzien van verkeerspleinen  

en de aanleg van een bredere brug met 
extra verbinding voor het langzaam ver-
keer. 
Dat leek de Dorpsraad niet de beste 
oplossing. Al snel kwam de Dorpsraad 
met het idee om de weg ondergronds 
door het dorp te laten gaan. Binnen een 
half jaar werden meer dan 2.300 handtek-
eningen opgehaald van inwoners van de 
gemeente Waterland en omliggende ge-
meenten. Zij tekenden om juist niét de 
weg bovengronds aan te passen, maar 
een alternatieve oplossing te zoeken via 
een onderdoorgang. Alle raadsfracties 
en het College van B&W in de gemeente 
Waterland steunden vanaf het begin af 
aan het idee van een onderdoorgang. 
Na de geslaagde crowdfundingsactie in 
2015 had de Dorpsraad voldoende geld 
om zelf een onderzoek te laten doen naar 
een onderdoorgang. De uitkomsten hier-
van waren voor de Provincie aanleiding 
om vanaf voorjaar 2016 in een proces 
van ‘co-creatie’ met de Dorpsraad deze 
oplossing serieus te onderzoeken en tot 
‘schetsontwerp’ uit te werken. Zodat de 
onderdoorgang goed met het boven-
grondse plan van de provincie kon wor-
den vergeleken. Daarbij gaf een statenlid 
aan: ‘met als opdracht om een historische 
fout uit het verleden te corrigeren’.

WAT IS ER GEBEURD SINDS 2016?
Vanaf 2016 zijn vier varianten voor een 
onderdoorgang verder uitgewerkt. Naast  

de ‘smalle’ variant van de Dorpsraad 
wilde de provincie Noord-Holland nog 
3 andere varianten onderzoeken. Bij de 
uitwerking zijn steeds zoveel mogelijk 
inwoners van Broek, de gemeente, de 
regio, de ondernemers van Waterland, 
de lokale en regionale en provinciale 
politiek en alle andere stakeholders 
betrokken geweest. In april 2018 is op 
verzoek van de Gedeputeerde Elisabeth 
Post een maatschappelijke kosten-baten 
analyse (MKBA) gemaakt van de onder-
grondse varianten en van de boven-
grondse variant. Een MKBA geeft inzicht 
in wat we enerzijds als maatschappij 
moeten investeren en wat anderzijds in-
vestering op de korte en lange termijn 
oplevert. Zowel de investering, de onder-
houdskosten, de bouwtijd, de doorstro-
ming en reistijdwinst als milieu-aspecten 
zijn daarbij onder de loep genomen. Alle 
varianten scoren goed, maar de boven-
grondse variant levert in 2030 proble-
men op met de doorstroming van het 
verkeer. En lijkt daarom minder toekom-
stbestendig.
Dit alles heeft geleid tot een advies van 
Gedeputeerde Staten van de Provin-
cie aan Provinciale Staten, in november 
2018, om het besluit voor een van de 
varianten uit te stellen, mogelijk tot na 
de Statenverkiezingen in maart 2019. 
Ook in dit advies staat in feite dat een van 

De vergadering van de Commissie Mobiliteit & Financien.

 Bij de school aan het Nieuwland. Bij het bruggetje aan de Jaagweg.
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Een aantal andere zaken waar de Dorpsraad zich hard voor 
maakt, neemt tijd en vraagt uithoudingsvermogen. Soms zet 
je twee stappen vooruit en ga je er weer een terug. Soms kun 
je alleen signaleren. En soms zit je aan tafel en kun je co-
creëren zoals bij de onderdoorgang.
Onze ervaringen met dit co-creëren hebben geleid tot het 
geven van een workshop co-creatie op het Noord-Hollands 
plattelandsparlement van Dorpswerk Noord-Holland.

Naast de onderwerpen die in deze krant besproken worden, 
houden we ons met tal van andere zaken bezig. 
• Zo zijn we al een paar jaar bezig om het transformatorhuisje 
van Liander aan de Keerngouw verplaatst te krijgen uit het 
zicht van bewoners; het dossier hiervan heeft al bij menig 
ambtenaar op het bureau gelegen. Onlangs hebben we dit 
weer onder de aandacht van de wethouder gebracht. 
• Samen met de IJsvereniging is er een plan gemaakt voor de 
inrichting van het Havenrak voor het aanleggen van bootjes, 
die nu kriskras liggen. De Gemeente heeft daar op dit mo-
ment geen geld voor beschikbaar, maar neemt het wel mee 
en heeft toegezegd komend seizoen te zullen handhaven. 
We zullen het blijven volgen.
• Voor de herinrichting van de parkeerplaats op het Nieuw-
land heeft de Dorpsraad samen met de omwonenden voor-
stellen gemaakt. Omdat het wachten is op de verbouwing 
van de school, kon er aanvankelijk niets worden aangepast. 

Toch zijn er een paar aanpassingen gemaakt, zoals een 
nieuwe plaats voor de containers. 
• De Dorpsraad neemt ook deel aan de gesprekken die 
gevoerd worden over de “vernieuw”-bouw van de school 
De Havenrakkers.  Naar verwachting zal de verhuizing naar 
de noodgebouwen niet eerder plaatsvinden dan in 2020. 
Er valt nog veel te regelen: vergunningen, vinden van een 
aannemer, verkeerstechnische aanpassingen vanwege de 
veiligheid en zo meer. De Dorpsraad zet zich mede in om dit 
tot een goed einde te brengen.
• Ook is er jaarlijks een Kernraden overleg,  waarin alle kernen 
van de Gemeente Waterland bij elkaar komen met de weth-
ouder en onderwerpen bespreken die in de hele Gemeente 
spelen. De Gemeente zoekt op haar beurt ook contact met 
de Dorpsraad voor commentaar op plannen over o.a. veran-
dering van regelgeving; organisatie evenementen; voorbe-
stemming-bouwplannen.
• Maandelijks is er de Adviesraad WMO (Wet Maatschappeli-
jke Ondersteuning) waar de Dorpsraad Broek in Waterland 
namens de Kernen aan deel neemt.
• Iedere eerste donderdagavond van de maand is er de 
mogelijkheid om een gratis advies aan te vragen bij het 
Juridisch Spreekuur, dat de Dorpsraad organiseert in samen-
werking met 2 advocatenkantoren. In 2018 hebben daar 16 
mensen gebruik van gemaakt.
                AM

In de zomer van 2015 hebben de dorpsraad en de gemeen-
telijke jongerenwerker, na een lang en intensief voortraject, 
samen met een grote groep actieve jongeren én ondernemers 
uit Broek in Waterland, de fraai vormgegeven ‘JeugdHooiBerg’ 
gerealiseerd. Deze overdekte jongerenontmoetingsplaats werd 
op feestelijke wijze geopend door de wethouder samen met 
de jongerenprojectgroep. Met de ‘JeugdHooiBerg’ ging een 
jarenlange wens van de oudere jeugd in vervulling. Het heeft 
voorzien in de sterke behoefte aan een geoorloofde plek om 
samen te kunnen komen zonder daarbij anderen tot last te 
zijn. Destijds is zorgvuldig gekozen voor een passende locatie 
in ons dorp.Het ligt redelijk uit het zicht in het parkje naast de 
provinciale weg aan de zuidkant van de N247.
Inmiddels zijn we enkele jaren verder en de ‘JeugdHooiBerg’ is 
toe aan een flinke opfrisbeurt. De jongeren van het eerste uur 
leiden een jongvolwassen bestaan met werk, studie en ver-
plichtingen. Ze zijn deze ontmoetingsplek ontgroeid. Daaren-
tegen hebben uiteenlopende passanten in de hoedanigheid 

De gemeenteraad van Waterland is voornemens eind 2019 
een definitief besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst 
van onze gemeente. De hoofdvragen die de gemeenteraad 
hierover heeft zijn de volgende: Kan de gemeente Waterland 
zelfstandig blijven of niet? Wat zijn de consequenties van 
zelfstandig blijven? Wat zijn deze bij een eventuele fusie? Wat 
is het gevolg als er wordt besloten tot alleen ambtelijk samen-
werken met andere gemeenten? Het gehele proces om uitein-
delijk voor de beste optie te kunnen kiezen, wordt uitgevoerd 
in 3 fases.
Het doel van Fase 1. was om zoveel mogelijk voor- en tegenar-
gumenten te verzamelen van bestuurlijke partners, inwoners, 
kernraden, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit 
de gemeente over deze 3 opties. Hiervoor zijn ‘denksessies’ 
georganiseerd, die werden geleid door een externe onder-
steuner; De Argumentenfabriek.  Een afgevaardigde van de 
dorpsraad was op 13 december 2018 bij een van deze denkses-
sies in het Weeshuis te Monnickendam. In deze sessie werd er 
gediscussieerd over de voor- en nadelen van volledige zelf-
standigheid ten opzichte van een volledige fusie met 1 of meer 
omliggende gemeenten. De 3e optie, alleen ambtelijke fusie/
samenwerking kwam in deze sessie niet aan bod. 
Onder begeleiding van de ervaren mensen van De Argumen-
tenfabriek, werden de aanwezigen gevraagd om zoveel mo-

gelijk voor- en tegenargumenten te bedenken voor zowel de 
fusie als de volledige zelfstandigheid. De discussieleider van de 
Argumentenfabriek vroeg vervolgens de argumenten zoveel 
mogelijk te onderbouwen, waarop deze op een argumenten-
kaart werden genoteerd. De definitieve versies zijn onlangs 
gepubliceerd en kunt u ook terugvinden op de website van de 
dorpsraad.
Fase 2. was gericht op het verzamelen van meningen van de  
omliggende gemeenten (Edam-Volendam, Purmerend, Beem- 
ster, Landsmeer, Amsterdam, Oostzaan en Wormerland). Wet- 
houder Ton van Nieuwkerk heeft alle voornoemde gemeentes 
inmiddels bezocht en daarbij de uitkomsten van Fase 1. aan 
hen voorgelegd. Vóór 1 maart 2019 volgt de definitieve terug-
koppeling van die gemeentes betreffende hun standpunt t.a.v. 
fuseren met de gemeente Waterland. 
Fase 3. richt zich op het nemen van een uiteindelijk besluit. 
Deze fase loopt vanaf maart tot in december van dit jaar. In 
deze fase zal de gemeente de input van de eerdere fases ge-
bruiken om met een groter publiek van gedachten te kunnen 
wisselen. De bedoeling is dat er per kern een discussie gaat 
volgen met de inwoners in mei/juni dit jaar. Hierover zult u bin-
nenkort nader bericht ontvangen. Per kern zullen er  

van “tekstschrijver” het object gebruikt als kladblok en daar-
mee de uitstraling van de ‘JeugdHooiBerg’ ontnomen. Het was 
een parel en het is nu een puist in de publieke ruimte. 

We willen de “Jeugdhooiberg” weer een aantrekkelijker uiterlijk 
geven. Met behulp van  een Broeker kunstenaar, de groep 8 
van De Havenrakkers en de jongerenwerker neemt de Dorps-
raad alvast het initiatief om dit project nu onder uw aandacht 
brengen. In het voorjaar zullen enthousiaste Havenrakkers op 
school worden opgezocht voor dit lokale kunstproject. Een te 
vormen crea-team gaat onder begeleiding van de kunstenaar 
schetsen, tekenen en ontwerpen. De kleurrijke werkstukken  
zullen daarna in het groot met verf worden aangebracht op de  
‘JeugdHooiBerg’. Met dit plan geven we deze dan een nieuw 
gezicht en Broek een fraaier uiterlijk. We vergroten de betrok- 
kenheid van de jeugd door ze medeverantwoordelijk te maken 
voor een succesvolle verbetering van de directe leefomgeving. 
Een aantrekkelijk plan voor een aantrekkelijker dorp!

EEN NIEUW KLEURRIJK GEZICHT VOOR DE BROEKER JEUGDHOOIBERG
Crea-kunstproject met Havenrakkers maakt jongerenontmoetingsplaats weer aantrekkelijk

Bestuurlijke toekomst gemeente Waterland

Wat doet de dorpsraad nog meer...de ondergrondse varianten beter is dan 
de bovengrondse variant, maar dat er op 
dit moment geen extra geld beschikbaar 
is om die duurdere onderdoorgang te 
realiseren. Op maandag 26 november re-
isde een groep belangstellenden vanuit 
Broek en andere kernen met wethouder 
Astrid van de Weijenberg en de Dorps-
raad met de bus naar de vergadering van 
de Commissie Mobiliteit & Financien om 
steun te betuigen voor het realiseren van 
een onderdoorgang. 

CO-CREATIE: EEN VOORBEELD VAN  
DEMOCRATISCHE VERNIEUWING
De Dorpsraad werkt met de provincie 
Noord-Holland samen in een co-creatie. 
Dit is voor beide partijen nieuw en past 
binnen een landelijke trend waar burgers 
en overheden samen optrekken bij het 
vinden van een oplossing voor ingewik-
kelde maatschappelijke vraagstukken. 
Een onderdoorgang door Broek is daar 
een goed voorbeeld van. Op 4 septem-
ber 2018 bracht het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken een werkbezoek aan 
Broek. Het Ministerie zoekt naar nieuwe 
vormen van bewonersparticipatie en van 
democratische vernieuwing. Boudewijn 
Steur van het ministerie vatte het aan het 
einde van de bijeenkomst samen: “Dit 
samenwerkingsproces is zeer bijzonder. 
Daarom zijn we hier naartoe gekomen. 
Wij zijn erg geïnteresseerd naar nieuwe 
vormen van coalities en samenwerkings-

verbanden tussen burgers en overheden. 
Noem het democratische vernieuwing. 
Net als bij The Voice moeten ambtena-
ren hun stoel omkeren om zich richting 
de burgers te wenden. Hun kennis en 
betrokkenheid moet meer gebruikt gaan 
worden. Inwoners moeten weer eigenaar 
worden van hun eigen leefomgeving. Dat 
werkt efficiënt, scheelt geld en zij heb-
ben de kennis en de betrokkenheid om 
aan oplossingen van lokale problemen 
te werken. De tijd dat inwoners reageren 
op plannen van de overheid is voorbij. 
Ze nemen zelf initiatieven en wachten 
niet op de overheid. De overheid moet 
nagaan hoe ze kan helpen. Overigens 
ook erop toezien dat niet de meeste ge-
bekte mensen alle aandacht krijgen. De 
minder gebekte mensen moeten ook 
hun stem kunnen laten horen. Dat zal 
overal wel iets anders ingevuld moeten 
worden, maar we kunnen veel van elkaar 
leren. Veel gemeenten vinden het wiel 
nu weer uit. Daarom is deze bijeenkomst 
voor ons belangrijk.’

WAT KUNNEN WE IN 2019 VERWACHTEN?
Het plan voor een onderdoorgang blijkt  
een realistisch en haalbaar alternatief 
voor de bovengrondse oplossing die 
de provincie Noord-Holland voorstaat. 
Gedeputeerde Staten heeft nu haar 
advies gegeven: namelijk geen besluit 
nemen, omdat de realisering van een 
ondergrondse variant meer kost dan de 
geplande en voorziene bovengrondse 

variant. De Dorpsraad vindt dat er wel 
degelijk een besluit mogelijk is. Gezien 
de onderzoeken naar de verschillende 
varianten en het MKBA-rapport is een 
onderdoorgang de beste optie. De 
bovengrondse variant blijkt een onver-
antwoorde investering te zijn, de ver-
keersmodellen lopen vast tegen 2030. 
Met andere woorden: de provincie moet 
geen publieke middelen investeren  in 
iets wat niet werkt.  De meeste politieke 
partijen hebben een onderdoorgang 
voor de N247 in Broek in Waterland nu 
ook in hun verkiezingsprogramma op-
genomen.
Er is inmiddels genoeg onderzocht om 
een maatschappelijk verantwoorde keuze  
te maken voor een onderdoorgang. De 
Dorpsraad vraagt de Provincie en de 
Vervoerregio Amsterdam om hiervoor 
de extra middelen vrij te maken en een 
besluit te nemen. De weg is vrij voor een 
onderdoorgang. Het wordt een interes-
sant thema voor de Statenverkiezingen 
op 20 maart 2019. Het is een kwestie van 
lange adem, maar dat is een duurzame 
oplossing, die honderd jaar mee moet 
gaan, zeker waard.

GB
MEER INFORMATIE:
Website Dorpsraad:  
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl

Website Provincie:  
www.bereikbaarheidwaterland.nl


