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BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS EN

EMAILADRESSEN

Dorpsraad Broek in Waterland
• info@dorpsraadbroekinwaterland.nl
• www.dorpsraadbroekinwaterland.nl
 
Wijkagenten
• Arie Munneke; Peter van Santen en 
Erik van Veen
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

Uw donatie voor de Dorpsraad
De Dorpsraad Broek in Waterland zet zich in om de belangen van alle Broekers te 
vertegenwoordigen binnen de Gemeente Waterland en daarbuiten als dat nodig is. In 
deze Dorpsraadkrant kunt u lezen wat de Dorpsraad het afgelopen jaar heeft gedaan. 
Wij doen dit werk graag en vrijwillig. Daar maken we jaarlijks de nodige kosten voor, 
waarvoor we uw ondersteuning nodig hebben. Het gaat om het huren van vergader-
ruimte, reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten elders, 
het maken van de Dorpsraadkrant, onderhoud van onze website, etc. 
Twee jaar geleden hebben we een donatie ronde door ons dorp gemaakt, die heel 
succesvol was. Het kostte ons als bestuursleden wel veel tijd.
Wat we als Dorpsraad het liefst willen is dat u jaarlijks een vaste overschrijving doet 
van wat u kunt missen. Op deze manier werken we aan een zekere inkomstenbron. 
Op onze jaarvergadering leggen wij ieder jaar verantwoording af met een financieel 
jaaroverzicht met de door ons gemaakte kosten en inkomsten.
We rekenen op uw steun.
Ons rekeningnummer is NL48 RBRB0939716739, tnv Dorpsraad Broek in Waterland.

De onderdoorgang door Broek:
wat u kunt verwachten in 2020

Samenstelling bestuur in 2020          
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 : bestuurslid

Donaties
Het rekeningnummer van de Dorpsraad Broek in Waterland is: NL48 RBRB0939716739

Lees verder op pag. 2 ➤

Het goede nieuws uit 2019 is dat de 
Onderdoorgang in het nieuwe coalitie  
akkoord staat van de Provincie. De Pro-
vincie gaat de onderdoorgang van de 
N247 door Broek in Waterland helpen 
realiseren. Er is meer dan ooit kans dat 
er daadwerkelijk een oplossing gaat 
komen voor dé verkeersopstopping  
van de N247 in Broek. Op dit moment 
wordt het Plan van Aanpak opgesteld 
waarbij de Dorpsraad actief betrokken 
blijft. Het streven is om voor de zomer 
de verdere uitwerking te starten van 
meerdere varianten waarover Provin-
ciale Staten zich dan in de loop van 
2021 uitspreekt. Vanaf medio april 
2020 wordt het plan uitgewerkt, in-
clusief de aanvullende financiering.  
Want een onderdoorgang kost nu 
eenmaal meer dan de oorspronkelijke 
bovengrondse oplossing van de Pro-
vincie, die nu echt van tafel is.

WAAR GAAT HET OVER?
In 2014 kwam de Provincie met haar 
plan voor de N247, die Broek in Water-
land doorsnijdt en één van de drukste 
wegen in onze Provincie is. Onze weg 
staat in 2019 op de derde plaats van de 
landelijke file toptien op provinciale we-
gen, gestegen van plek 5 in 2018, met 
een file toename van 28%. De nood is 
dus hoog.  De weg is eind jaren 30 van de 
vorige eeuw aangelegd dwars door het 
historisch centrum van Broek. Het dorp is 
in twee delen gesplitst door een weg die 
in de loop der jaren steeds drukker is ge-
worden. Nu gaan er op een doordeweek 
dag 21.000 auto’s door het dorp, waarvan 

1.300 vrachtwagens. Door de dagelijkse 
files, de regelmatige ongelukken en de 
overlast van de weg moet er iets gebeur-
en. Daarom staat de N247 door Broek in 
het programma ‘Bereikbaarheid Water-
land’:  een pakket aan maatregelen voor 
een betere doorstroming van het verkeer 
in de hele regio Waterland. 

Toen in 2014 de plannen van de Provin-
cie duidelijk werden, kwam de Dorps-
raad met het voorstel om de weg onder-
gronds door het dorp te laten gaan. Ruim 
2.300 inwoners van Broek, de gemeente 
Waterland en omliggende gemeenten 
ondersteunden deze wens. Met het geld 
van een geslaagde crowdfunding actie in 
2015 heeft de Dorpsraad zelf onderzoek 
laten doen naar een Onderdoorgang. Dit 
was voor de Provincie genoeg om vanaf 

 Impressie van het nieuwe dorpsplein dat Broek verbindt.

25 JAAR JURIDISCH SPREEKUUR
Het bestaat toch al veel langer, zult u nu waarschijnlijk zeggen 
en dat is juist. Heel veel langer; het oudste juridisch spreekuur 
van Nederland, maar liefst.

Vanaf 1994, dus 25 jaar geleden, ben ik Hilmar Dijkstra, begon- 
nen als advocaat bij het Juridisch Spreekuur. Overdag heb ik 
een commerciële praktijk, met merendeels MKB (Midden en 
Klein Bedrijf )-cliënten.
Heel vaak wordt aan mij gevraagd waarom ik dit dan doe. En 
nu ik 25 jaar bij het spreekuur betrokken ben, is mijn antwoord 
misschien wel leuk om met u te delen.

Destijds, op mijn eerste werkdag in 1986, zei mijn toenmalige 
patroon: “een advocaat heeft om te beginnen een scherp ver-
stand en is oprecht geïnteresseerd in de mens”. “De rest leer je 
wel”, zei hij tot slot. Ik weet niet meer of ik dat toen al volledig 
snapte, maar inmiddels des te meer. In ieder geval maakten 
zijn woorden blijvend indruk. Mijn patroon zag kennelijk die 
basisvoorwaarden in mij want na de proeftijd mocht ik blijven, 
in tegenstelling tot vijf voorgangers.

Mijn oprechte interesse in de mens samen met mijn dienst-
verlenende instelling heeft mij destijds doen besluiten om be-

schikbaar te zijn voor het Juridisch Spreekuur. Hoewel het ooit 
is opgezet om de minder draagkrachtigen ook van juridische 
hulp te kunnen voorzien, is dat al jaren niet meer aan de orde. 
Iedereen kan er terecht, ongeacht de hoogte van het inkomen.

Ik heb in die 25 jaar heel veel mensen op bezoek gehad. Ik 
maak nooit aantekeningen, dus ik weet echt niet meer wie er 
voor welk probleem is geweest. Een prachtige doorsnee van 
de bevolking van Broek in Waterland heb ik ontmoet. 

Een uitdagende verzameling juridische vraagstukken zijn mij 
voorgeschoteld, waarbij ik vaak samen met de bezoeker een 
begin van een oplossing kon vinden. Vaak meteen afdoende, 
soms misschien het begin van een lange weg. 

Als ik na afloop van het Juridisch Spreekuur langzaam Broek 
in Waterland uitrijd op weg naar huis in Purmerend, voel ik mij 
voldaan dat ik met mijn juridische kennis en mijn oprechte in-
teresse in de mens, adequaat rechtshulp heb kunnen bieden. 
En dat is mijn antwoord en daar doe ik het voor.

HD

Woensdagavond 1 april de  
Dorpsraad Jaarvergadering om  

20.00 uur in het Broekerhuis.
U bent van harte uitgenodigd!
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Een aantal andere zaken waar de Dorpsraad zich hard voor 
maakt, neemt tijd en vraagt uithoudingsvermogen. Het 
zijn voor ons de langlopende dossiers, die voortdurend 
aandacht vragen, maar aan nieuwswaarde al lang hebben 
ingeboet. Twee keer per jaar overlegt de Dorpsraad met de 
wethouder, een keer op locatie in ons dorp, de andere keer 
op het gemeentehuis.

ZO HOUDEN WE ONS BEZIG MET
• democratische vernieuwing. Op onze jaarvergadering van  
3 april 2019 sprak Claartje Brons, medewerker van het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken over versterking van lokale 
democratie. We zijn met de co-creatie rond de Onderdoor-
gang inmiddels ook landelijk als goed voorbeeld bekend.

• het transformatorhuisje van Liander aan de Keerngouw 
op een nieuwe locatie uit het zicht van bewoners. Geen van 
de betrokken partijen zet er de vaart in, we brengen het 
steeds onder de aandacht van de wethouder. 

• Het Havenrak: een plan met de IJsvereniging voor een 
overzichtelijker inrichting van het Havenrak voor het aanleg-
gen van bootjes, die nu kriskras liggen. 

• De “vernieuw”-bouw van de school De Havenrakkers.  
Schreven we een jaar geleden dat verhuizing naar een 

tijdelijke locatie in 2020 zou plaatsvinden, nu valt hier geen 
uitspraak over te doen. We vinden het voor de medewerkers, 
leerlingen en ouders niet uit te leggen dat dit zo ontzettend 
lang moet duren.

• het jaarlijks Kernraden overleg,  waarin alle kernen van de 
gemeente Waterland bij elkaar komen met de wethouder en 
onderwerpen bespreken die in de hele Gemeente spelen. 

• De overlast van toeristenbussen. Elk jaar neemt het aantal 
bezoeken van deze bussen toe, zorgt voor onveilige situaties 
in het verkeer en vraagt om een structurele oplossing.

• Het Juridisch Spreekuur. Iedere eerste donderdagavond 
van de maand is er de mogelijkheid om een gratis advies aan 
te vragen, dat de Dorpsraad organiseert in samenwerking 
met 2 advocatenkantoren. In 2019 hebben daar 12 personen 
gebruik van gemaakt.

• Supermarkt in Broek. De Dorpsraad volgt de ontwikke-lin-
gen rondom het KEBO-terrein. Wij hebben geen invloed op 
de plannen en de bouw van de zo gewenste supermarkt. Het 
onderwerp wordt regelmatig onder de aandacht gebracht 
van de betreffende wethouder /gemeente Waterland. Wij 
hopen, dat er snel echt nieuws te vermelden zal zijn.

Afgelopen najaar is de Dorpsraad ter ore gekomen, dat bewo-
ners van Broek, die melding hadden gemaakt bij de gemeente 
over last van ratten en/of rioolstank, weinig reactie hadden 
gekregen op hun klacht. Het werd vooral gezien als een pro- 
bleem van de betreffende bewoners. Om de problemen in 
kaart te kunnen brengen heeft de Dorpsraad daarom alle 
dorpsgenoten verzocht om overlast met ratten en/of riool 
te melden. Met een oogst van meer dan 70 meldingen is de 
Dorpsraad in gesprek gegaan met de Gemeente Waterland.

Dit heeft ertoe geleid dat een medewerker van de gemeente 
de klachten heeft nagetrokken en lokaal de situatie heeft 

Vorig jaar schreven we over de mogelijke fusie van Water-
land met de ons omliggende gemeenten. In 2019 is veel 
gebeurd, waarover wij graag een update geven. 

Eind 2018 zijn argumentenkaarten opgesteld met voor- en 
tegenargumenten voor fusie op een rij zijn gezet. Vervolgens 
heeft wethouder Ton van Nieuwkerk begin 2019 bij de om-
liggende gemeenten gepeild welke evt. met Waterland zouden 
willen fuseren. 

Daarna zijn vorig voorjaar in alle dorpskernen bijeenkomsten 
georganiseerd, ook in Broek in Waterland, om jullie mening 
over eventuele fusie te peilen. Hoewel de opkomst een beetje 
tegenviel, waren de bijeenkomsten goed georganiseerd en 
vruchtbaar. De meningen van burgers bleken flink uiteen te 
lopen, evenals de verschillen tussen de kernen. Zo waren er in 
Broek in Waterland zeer veel voorstanders van een fusie met 
Amsterdam. In andere kernen bleken er meer voorstanders 
voor fusie met Edam-Volendam te zijn. De voor- en tegenstan- 
ders van een bestuurlijke fusie waren redelijk gelijk verdeeld. 
Deze fase is uiteindelijk voor de zomer van 2019 afgerond. 

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente 
Waterland heeft op 1 oktober 2019 op basis van alle voor- en 
tegenargumenten een concept-standpunt ingenomen over de 
bestuurlijke toekomst van Waterland. Aan de gemeenteraad is 

een keuze uit twee varianten voorgelegd. Dat waren:

• een besluit tot een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en 
Landsmeer per 1-1-2023
• zelfstandig blijven en het nemen van de financiële verant-
woordelijkheid door het structureel beschikbaar stellen van 
een bedrag van 1 miljoen euro.
Het college had daarbij een duidelijke voorkeur aangegeven 
voor een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer.

Uiteindelijk bleek er in de gemeenteraad geen meerderheid 
te vinden voor een fusie. Een meerderheid van CDA, VVD 
en Waterland-Natuurlijk lijkt tegen te zijn. Om die reden zal 
worden afgezien een fusie en blijft de gemeente Waterland 
zelfstandig. Broek in Waterland zal in de aankomende jaren dus 
niet opnieuw onderdeel zijn van een gemeentelijke fusie. Voor 
hoe lang dit zo blijft, is echter niet zeker. 

De dorpsraad Broek in Waterland ziet de discussie over de 
bestuurlijke toekomst ook als een prachtige kans om over 
bestuurlijke vernieuwing te blijven nadenken. Met meer ver- 
antwoordelijkheid naar de burgers en een sterkere positie van 
de kernraden. We zullen hier ons de komende jaren zeker sterk 
voor blijven maken, ook nu de fusie van de baan lijkt.

SW

Bestuurlijke toekomst gemeente Waterland

Wat doet de dorpsraad nog meer...voorjaar 2016 in een proces van ‘co-cre-
atie’ met de Dorpsraad deze oplossing tot 
‘schetsontwerp’ uit te laten werken. 

Vanaf 2016 zijn er vier varianten voor een 
Onderdoorgang verder uitgewerkt. Naast  
de ‘smalle’ variant van de Dorpsraad wilde 
de Provincie Noord-Holland nog 3 ande-
re varianten onderzoeken. Bij de uitwerk-
ing 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 ge-
weest. In 2018 is een maatschappelijke 
kosten-baten analyse (MKBA) gemaakt 
van de ondergrondse varianten en van 
de bovengrondse variant. Een MKBA 
geeft inzicht in wat we enerzijds als 

maatschappij moeten investeren en wat 
anderzijds investering op de korte en 
lange termijn oplevert. Zowel de invester-
ing, de onderhoudskosten, de bouwtijd, 
de doorstroming en reistijdwinst als mi-
lieu-aspecten zijn daarbij onder de loep 
genomen. De ondergrondse varianten 
scoren goed, maar de bovengrondse vari-
ant levert in 2030 problemen op met de 
doorstroming van het verkeer. 

Eind 2018 besloot de Provincie het besluit  
over de keuze van de variant uit te stellen 
tot na de verkiezingen. In het coalitie ak-

koord ‘Duurzaam Doorpakken’ staat dat de 
Provincie een ondergrondse variant van 
de N247 gaat helpen realiseren. Daarvoor 
wordt nu een Plan van Aanpak opgesteld 
door Provincie, de omliggende gemeen-
ten, de Vervoersregio en de Dorpsraad.  
Streven is om halverwege 2021 een defi-
nitief besluit door Provinciale Staten te 
laten nemen. Wanneer de eerste spade 
de grond in gaat, is op dit moment niet 
duidelijk. Dat er een onderdoorgang gaat 
komen, wordt wel steeds concreter.

GB

MEER INFORMATIE:
Website Dorpsraad:  
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl

Website Provincie: 
www.bereikbaarheidwaterland.nl 

Overlast van ratten
bekeken. In januari is een onderzoek geweest door het KAD 
(Kennis-en Adviescentrum Dierplagen).  De betreffende mede- 
werker wilde niet alleen naar de gerapporteerde locaties, maar 
liep ook rond om een indruk van de omgeving te krijgen. Hij 
signaleerde typische verzakkingen in de bestrating en moge-
lijke kruipgaten van ratten. Zijn eerste voorzichtige conclusie 
is, dat de rattenoverlast waarschijnlijk toch wel met het riool 
te maken moet hebben. Mede omdat hij te weinig zag dat 
op permanent overmatig afval wees. Hij gaf daarnaast aan, 
dat meerdere jaren met weinig of geen vorst ideaal zijn voor 
toenemende groei van de rattenpopulatie. Zolang er voor hen 
voldoende water en voedsel is (waaronder ook vruchten uit 
bomen en struiken), kunnen ze hun gang gaan.

Afvoerputten en straatafwatering zijn ook een geliefde plek 
voor ratten, omdat daar vaak afval in terecht komt. Die putten 
horen schoongehouden te worden, dus dat is een punt voor de 
gemeente om op te letten.

Op het eerste gezicht lijkt de rattenoverlast dus samen te  
hangen met de toestand van het riool. Maar een nadere rap-
portage die in februari wordt uitgebracht, moet hier meer 
duidelijkheid over geven.  

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE!   A.M.W/D.B.

Kennis- en
Adviescentrum
Dierplagen


