
Notulen dorpsraadvergadering 13 januari 2014 (concept) 
 
Aanwezig: Goof Buijs (wrnmd voorzitter), Jan Diek van Mansvelt, Luuk Zaal, Willem de Vries 
(notulen). 
Afwezig met bericht: Johanna Huizer, Diana MillerMolenaar, Simon Gaastra. 
 
1. Opening 
Goof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het nieuwe jaar. 
Luuk meldt dat hij om 21 uur de vergadering moet verlaten. Het agendapunt ‘social media’ wordt 
daarom naar voren gehaald. 
 
2. Notulen vergadering 2 december 2013. 
Er worden op enkele punten correcties doorgevoerd, zie de definitieve versie (website). De 
genoemde actiepunten zijn alle uitgevoerd; de notulen worden verder goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen stukken, per mail/post; vragen, reacties. 
• Naar aanleiding van de e-mail van Norman Vervat over de aanwijzing van het Burg 

Paulplantsoen tot gemeentelijk monument: De Woomcompagnie blijkt bezwaar te hebben 
gemaakt heeft tegen deze aanwijzing. Het is nu niet duidelijk wat het gevolg hiervan is, er 
zullen mogelijk juridische procedures volgen.  
Actie: Willem zal contact opnemen met Norman Vervat om zijn mening te vragen; als 
dorpsraad hebben we geen inbreng hierin, maar houden graag de vinger aan de pols. 

• Goof merkt op dat het bericht van de gemeente over het stopzetten van huis aan huis ophalen 
van kunststofverpakkingsafval misleidend is: Het werd gebracht als een positieve ontwikkeling, 
maar is het dat wel? Het zou gemakkelijk tot minder afvalscheiding kunnen leiden als er niet 
opgehaald wordt. En de geplaatste container zit regelmatig vol, wat ook ontmoedigend kan 
werken.  
Goof zal een brief opstellen waarin hij vragen formuleert over deze maatregel en de invloed 
die dat zal (kunnen) hebben op het beoogde resultaat: gescheiden afvalverwerking (actie 
Goof).  

• Het contact met e-mailschrijfster Alexandra BosEyssen is nog niet van de grond gekomen, Jan 
Diek vervolgt (actie Jan Diek). 

• Naar aanleiding van de maatregel om zwaar verkeer uit Broek Zuid te weren wordt de vraag 
gesteld of het comite BroekZuid Autoluw nog actief is en hoe die hierop heeft gereageerd. 
Willem zal de reactie bij het comite polsen (actie Willem) 

• Er is op 6 januari j.l. overleg geweest over het opzetten van een filmhuis in Broek (Draai 33). 
Er is zeker enthousiasme, maar het blijkt toch vrij duur om (recent) filmmateriaal te huren. 
Wordt vervolgd. 

 
4. Sociale media 
Luuk meldt voortgang in het volgen van de Dorpsraad sociale media:  
Het twitter account (Dorpsraad Broek  @DorpsraadBroek) telt nu 44 volgers (13/1/2014). Luuk 
probeert tenminste wekelijks iets te posten, zoals de aankondiging van de dorpsraadvergadering 
vandaag. Het Facebook account van de Dorpsraad (www.facebook.com/dorpsraadBiW) telt nu 38 
likes - als indicatie van de populariteit. 
De aantallen volgers/likes lopen nog steeds op. Luuk zorgt voor regelmatige boodschappen 
(‘tweets) en updates (Actie Luuk). 
 
5. Jeugdhooiberg 
Er is na de vorige DR vergadering overleg geweest tussen DR (Goof, Johanna), Jerome den Enting 
(gemeentejongerenwerker), de groep jongeren en Bernard Eeltink (architect), waarbij de plannen 
en ideeenideeën werden samengebracht. Goof toont een tekening van de architect, een 

https://twitter.com/dorpsraadbroek
http://www.facebook.com/dorpsraadbiw


verplaatsbaar bouwwerkje in de vorm van een hooiberg, uitgevoerd in staal, met zitplaatsen tegen 
de wanden. De locatie is het parkje tussen N247 en Broekervaart; de opening is gericht naar de 
Broekervaart (met de rug naar de provinciale weg) en staat ter hoogte van het weiland tussen de 
Eilandweg bebouwing en de woningen op de Trambaan. De gemeente heeft inmiddels een 
omgevingsvergunning afgegeven. Johanna onderhoudt contact met de gemeente over het 
onderhandelen over de legeskosten en de subsidie. De exacte kosten zijn nog niet bekend, de 
aanvraag voor aanvullende subsidie in de Rabo Wensboom (Rabo Waterland) door Goof rond de 
jaarwisseling heeft niets opgeleverd. 
Luuk overlegt nog met de potentiele gebruikers over het in gebruik nemen van deze nieuwe 
Broeker jeugdherberg. Actie Luuk. 
 
6. Volgen van agenda’s raadsvergaderingen. 
Een punt dat bij de vorige DR vergadering was aangemeld: Het actief volgen van de agenda van 
de gemeenteraad, zodat we nooit overvallen kunnen worden met besluiten die buiten onze directe 
betrokkenheid om genomen zijn. Een van de DR leden neemt het op zich de 
gepublivceerdegepubliceerde raadsagenda’s (ruim een week voor de vergaderdatum) te bekijken 
en relevante onderwerpen te melden. Willem biedt zich aan dit voorlopig te zullen doen. Actie 
Willem 
 
7. Burgerparticipatie 2014 
Het gaat om het (vroegtijdig) verzamelen van ideeenideeën voor het programma 
Burgerparticipatie 2014 waarvoor ook in 2014 budget beschikbaar zal worden gesteld. Goof zal 
een tekst met uitnodiging hiertoe aanleveren voor de Broeker Gemeenschap; Luuk zal over dit 
onderwerp twitteren en op zijn website publiceren. (Actie Goof, Luuk) 
 
8. Penningmeesterschap 
Johanna had heeft aangeboden het penningmeesterschap tijdelijk op zich te nemen en had heeft 
haar oog laten vallen op een boekhoudpakketje voor verenigingen en stichtingen, met directe 
koppeling naar de Rabo rekening (e-Boekhouden.nl). Over deze keuze was enige discussie 
ontstaan: er zijn kosten aan verbonden en het lijkt zinvol om een toekomstige (niet tijdelijke) 
penningmeeester bij zo’n pakketkeuze te betrekken.  
Besloten wordt om het zoeken naar een nieuwe penningmeester te intensiveren en een besluit 
over dit pakket nog een tijdje aan te houden tot de volgende vergadering in aanwezigheid van 
(liefst) alle bestuursleden (begin februari). De kosten worden niet als problematisch beschouwd. 
 
8. Wat verder ter tafel komt; Rondvraag 
• Er was eerder al besloten om de jaarafsluiting jaarvergadering van de DR op de jaargrenshet 

kalenderjaar te baseren en de jaarvergadering daarom op een veel vroeger tijdstip in het jaar 
te houden dan wat tot nu traditie is. Bij afsluiting van een half jaar (zoals in de huidige 
situatie) lijkt een aparte jaarvergadering niet realistisch (te weinig te bespreken). 
We spreken af om in principe op 3 februari tijdens de reguliere DR vergadering de komende 
jaarvergadering in te plannen. Om 20:00 uur start dan de jaarvergadering waarna we de 
zitting met een reguliere DR bijeenkomst vervolgen. 
Goof neem contact op met Peter Viderel Videler voor zijn aanbod om de financiele rekening 
voor restant 2013 op zich te nemende jaarafslutining en schrijft een stukje voor de BG krant. 
Tevens zullen de betreffende stukken (die al vrijwel gereed zijn) worden rondgestuurd. (Acties 
Goof) 

• Willem neemt contact met de BG op ivm. mogelijke festiviteiten (augustus). Actie Willem 
• Luuk informeert naar de controle op financienfinanciën, na alarmerende berichten in de media. 

We kunnen ieder geruststellen, we hebben een betrouwbare kascommissie die jaarlijks de 
financienfinanciën controleert. 



• Planning van de dorpsraadkrant voorjaar 2014: Komt volgende keer op de agenda! Nu al 
bekende onderwerpen zijn: Juridisch adviesbureau, Burgerparticipatie project(en), Broeker 
Jeugdhooiberg, Middenstand, Burg Paulplantsoen ... 

• Jan Diek brengt het EU-experiment “shared space” in de Duitse plaats Bohmte ter sprake, waar 
alle verkeeersborden binnen de bebouwing werden verwijderd, afgeschaft! Iets voor Broek?  

 
Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
De volgende dorpsraadvergadering annex jaarvergadering zal plaats vinden op maandag 3 februari, 
20.00 uur, in het Broekerhuis. 


