
 
 
 
 
 

 

Concept VERSLAG 
Vergadering Dorpsraad Broek in Waterland 

Datum 10 maart 2014 

Locatie Het Broekerhuis 

Tijd 20:00 uur 

Aanwezig Johanna Huizer, Luuk Zaal, Simon Gaastra 

Gasten Charlotte Dekker en Cor Wals 

Afwezig Goof Buijs, Willen de Vries  

Voorzitter Jan Diek van Mansvelt (waarnemend) 

Notulist Diana Molenaar (DM) 

 
 

 
   

A.P ONDERWERP TOELICHTING 

1 Opening  
Jan Diek opent de vergadering en heet iedereen welkom inclusief onze twee 
gasten Charlotte Dekker en Cor Wals. 

 



   

A.P ONDERWERP TOELICHTING 

1.a Cor Wals 
Cor Wals doet nogmaals uit de doeken dat hij zijn plannen voor de 
Hellingweg (nieuwe supermarkt) op tijd heeft ingeleverd bij de gemeente en 
hij het niet eerlijk vindt dat er twee partijen zijn die de gestelde deadline zijn 
overschreden maar toch nog in de “race” zitten. 

Hij vraagt daarom ondersteuning vanuit de Dorpsraad. Aanstaande 
donderdag 13 maart zijn ze uitgenodigd om voor de gemeenteraad hun 
verhaal te doen. Jan Diek zal voor donderdag 13 maart een brief richting de 
gemeente mailen en ook naar wethouder Kools met daarin verwijzend het 
niet eens te zijn met het proces zoals het nu loopt. Cor Wals heeft zich aan 
de deadline gehouden de andere twee partijen waren te laat en als het aan 
de Dorpsraad ligt is de keuze snel gemaakt. Jan Diek en Johanna zullen a.s. 
Raadsvergadering bijwonen ter ondersteuning van fa. Wals. Actie Jan Diek 
Charlotte Dekker 
Charlotte studeert Small business en Retail en wil graag een studie 
onderzoek/opdracht doen naar het runnen van een supermarkt. 
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: 

• Kijken naar de huidige situatie 
• Wat is de gewenste situatie 

• Hoe deze “gap” op te vullen 

Het onderzoek is gestart per 1 maart jl.. 
De Dorpsraad zal Charlotte alle medewerking verlenen en wensen haar veel 
succes toe. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst van haar studie opdracht! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Notulen Dorpsraad 3 februari 2014 

Het eerste twee alinea’s van de notulen gaan over de jaarvergadering die blijven 
staan, Johanna zal deze nog aanpassen. Actie Johanna 
De actiepunten van Jan Diek en Goof blijven staan.  
Het verslag wordt hierbij vastgesteld.  

 



   

A.P ONDERWERP TOELICHTING 

3 Ingekomen post, mails en reacties 
 
Er hebben zich 4 vrijwilligers aangemeld voor het rijden van de buurtbus die 
t.z.t. ingezet gaan worden als chauffeur. Nick Zwaag Gemeente Waterland is 
hun contactpersoon. 
 
28 juni is de Spar voor het laatst open, de familie Posch geeft zelf op 29 juni 
a.s. een receptie.   
 
Johanna is bij de kernraden bijeenkomst geweest en heeft dit als zeer 
onplezierig ervaren, vanwege de houding van de aanwezige leden van de 
Stadsraad Monnickendam. Punten uit het overleg; 
Vorig jaar is aangekaart dat Broek voorstelt om  een duurzame gemeente 
van de Gemeente Waterland te maken. Hier is nog niets aan gedaan. Om 
hieraan te voldoen zijn er een aantal eisen gesteld die op te vragen zijn bij 
de gemeente Waterland. 
Jan Diek zal contact opnemen met de gemeente Waterland. 
Actie Jan Diek 
 
Brede school 
Op dit moment lopen er twee projecten te weten Monnickendam en Broek. 
Er is gekozen om met Monnickendam te starten, daarna is Broek aan de 
beurt. Dit gaat nog een tijd duren voordat de bouw in Broek kan starten. 
Hiervoor is geld gereserveerd. De Dorpsraad wordt t.z.t. ingelicht over de 
start en voorafgaande bijeenkomsten. Er is nog steeds geen definitieve plek 
aangewezen. Luuk zal dit project onder hoede nemen. 
Actie Luuk 

 

 NB: Er is besloten om meteen naar agendapunt 6 over te gaan i.v.m. het 
eerder weggaan van Diana en Luuk. 

 

6 Bereikbaarheid Waterland. 
 
De brief betreffende Bereikbaarheid Waterland die Willem in de eerste 
instantie heeft opgesteld, daar is al veel over gesproken, gemaild en gebeld. 
Hierover ontstaat een discussie. 
Conclusie: Simon en Diana nemen deze brief over, passen het e.e.a. aan en 
mailen dit door naar Johanna.  
Actie Simon en Diana 
 
Johanna zorgt ervoor dat deze aangepaste versie voor donderdag 13 maart 
bij de juiste personen terecht komt. Actie Johanna. 
Vervolg bereikbaarheid Waterland 
 
Inmiddels heeft het CDA hierover een motie ingediend die ook a.s. 
donderdag 13 maart in de raadsvergadering besproken zal worden. Johanna 
en Jan Diek zijn bij deze raadsvergadering aanwezig. 
Actie Johanna en Jan Diek 
 
 

 

 
   



  



 


