
Notulen vergadering Dorpsraad op 3 februari 2014 
Plaats   : Broekerhuis 
Aanwezig : Goof Buijs (voorzitter), Johanna Huizer, Luuk Zaal, Diana Miller, Willem de 
Vries; Laura Bromet, Anna Tiel, Marleen van Westing, Niek Beets, Tatia Englebert, Johan 
Lok; Simon Gaastra (notulen) 
Afwezig  : Jan Diek van Mansvelt (met afbericht) 
 
 
"Jaar"-vergadering Dorpsraad 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Goof geeft aan, dat ervoor is 
gekozen de jaarvergadering aan het begin van het jaar te houden, zodat de stukken over 
het voorgaande volle jaar vlot na afloop daarvan aan de orde kunnen komen. De stukken 
zijn ook in te zien op de 'website' van de Dorpsraad. 
 
1. Verslag jaarvergadering DR 1 juli 2013 
Het verslag wordt aan de orde gesteld, en geeft geen aanleiding tot 
vragen/opmerkingen/discussie. Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist 
(Johanna) vastgesteld. 
 
2.  Financieel verslag DR 2013 (idem?) 
De voorzitter heeft, bij het nog ontbreken van een vaste penningmeester, zich aan de 

financiën van de DR gezet; de voorlopige getallen over 2013 worden gepresenteerd. Bij het 

overzicht van inkomsten en uitgaven (juist?) blijft nog een verschil over van €44,58. Er is 

een bedrag van circa €1.500 aan donaties binnen gekomen, en daarnaast van de gemeente 

een subsidie van circa €580. 

 
De kascommissie (Johan Lok en Cor te Boekhorst) heeft niet de gelegenheid gekregen de 
boeken te controleren, en blijft voor de jaren 2013 en 2014 in functie. Op een later 
moment zal de kascommissie de boekhouding controleren. 
 
3. Jaarverslag DR 2013 (idem?) 
De voorzitter neemt het Jaarverslag 2013 door, en licht de activiteiten van de DR in het 
afgelopen jaar door. Er is veel werk verricht! 
 
 
Reguliere vergadering Dorpsraad 
Na het afsluiten van de jaarvergadering blijven allen bij de reguliere DR-bijeenkomst 
aanwezig; de vergaderingen van de DR zijn altijd open. Aan de agenda worden 
"Bereikbaarheid Waterland" (Willem) en het vernieuwen van de basisschool (Laura) 
toegevoegd. 
 
4. Verslag DR-vergadering 13 januari jl. 
Het verslag wordt besproken, de actiepunten daarin worden doorgenomen: 

• actie Willem (contact opnemen met Norman Vervat i.v.m. Burg. Paulplantsoen): 
gedaan 



• actie Goof (brief naar gemeente i.v.m. plastic-container in Broek): gedaan 
• actie Jan Diek (contact leggen met email-schrijfster Alexandra Bos-Eyssen): blijft 

staan 

• n.a.v. actie Willem (Broek-Zuid (vracht-)autoluw): Niek meldt, dat er veel auto's 
langs het Zuideinde en de C.Bakkerstraat worden geparkeerd, hetgeen ongewenste 
situaties oplevert (krap, brandweer kan er niet/moeilijk langs). Punt inbrengen bij 
komende schouw met de burgemeester (actie Goof) 

• actie Luuk (sociale media): blijvend 

• actie Luuk (i.v.m. Jeugdhooiberg): gedaan. Er moeten nog afspraken worden 
gemaakt over het gebruik ervan, een "gebruikerscontract" (actie Luuk en Johanna) 

• actie Willem (screenen agenda raadsvergadering): blijvend 

• actie Goof, Luuk (i.v.m. verzamelen ideeën Burgerparticipatie 2014): is door Goof 

gedaan; 

• actie Goof (contact met Peter i.v.m. financiële afwikkeling 2013): gedaan 

• actie Willem (eventuele festiviteit augustus): gedaan.  
 
Het verslag wordt, met dank aan notulist Willem, vastgesteld. 
 
5. Ingekomen post, mail 
• het afscheid van Dirk en Janny Posch is al komende juni. Willem: vanuit 

Broekergemeenschap zijn (nog) geen acties bekend/gepland 

• voor het opzetten van een buurtbus, die door o.m. Zuiderwoude en Uitdam zou gaan 
rijden, worden door de gemeente vrijwilligers gezocht. Actie Johanna: een oproep van 
vrijwilligers opstellen. 

• Actie Johanna: deelname aan het kernradenoverleg op 4 februari, vanaf 17 uur 
 
6. Bereikbaarheid Waterland 
Het (niet uitgesproken) plan van de Provincie lijkt een vrije busbaan vanaf Amsterdam tot 
aan de bushalte "Dorp" te zijn. Marleen is op de informatie-avond van 24 september jl. 
geweest, daar zijn meerdere varianten genoemd. Een vrije busbaan is echter om meerdere 
redenen niet gewenst, een aangepast voetgangerstunnel onder de N247 wel. Voor het 

geheel door een tunnel leiden van de N247 is een bedrag van €130 miljoen genoemd: dat 

lijkt inmiddels mee te vallen. Op een volgende bijeenkomst (inmiddels voorzien voor einde 
eerste kwartaal 2014) zouden de resultaten van verder onderzoek door/voor de Provincie 
worden gepresenteerd. 
 
Actie Johanna: natrekken bij Patrick Kools hoe 't staat met een uitspraak zijnerzijds over dit 
onderwerp?  
 
Actie Diana en Simon: inwerken in de (zeer lange) historie en feiten over deze zaak (met 
Willem!). 
 
7. Vernieuwing school Broek 



Wat betreft de gemeente ligt de prioriteit bij een brede school in Broek. De indruk is, dat 
het onderwerp "een nieuwe school in het dorp" niet erg (meer) leeft in BiW, want er is 
geen geloof (meer) in realisatie van dergelijke plannen.   
 
Luuk biedt aan de ontwikkelingen op het vlak van de schoolvernieuwbouw te gaan volgen, een goed 
initiatief (actie Luuk: volgt ontwikkelingen schoolvernieuwbouw)! 

Actie Johanna en Goof: schrijven een brief naar de gemeente om informatie over de plannen voor 
een vernieuwde school in Broek. 

 

8. Voorbereiding Dorpsraadkrant voorjaar 2014 
Volgende DR-vergadering. 
 
9. Wat verder ter tafel komt 
Geen verdere punten op tafel. 
 
10. Rondvraag 
Geen vragen. 
 
 
I.v.m. het politiek debat op 3 maart as. wordt de DR-vergadering verplaatst naar 10 maart 
a.s., vanaf 20 uur. 


