
 
 
 
 
 

 

Concept VERSLAG 
Vergadering Dorpsraad Broek in Waterland 

Datum 12 mei 2014 

Locatie Het Broekerhuis 

Tijd 20:00 uur 

Aanwezig Johanna Huizer, Luuk Zaal, Simon Gaastra,  

Gasten 
Joost Philippona, Tatia Engelbert, + 4 medebewoners Westweer 
Rob de Baat 

Afwezig Jan Diek van Mansvelt 

Voorzitter Goof Buijs 

Notulist Diana Molenaar (DM) 

 
 

 
   

A.P ONDERWERP TOELICHTING 

1 Opening  
Goof opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 



   

A.P ONDERWERP TOELICHTING 

1.a Broek in Waterland Zuid 
Joost Phillippona doet het woord namens omwonenden van Westweer en 
Wagengouw betreffende het feit dat na de opknapbeurt de Wagengouw 
tegenwoordig gebruikt wordt als racebaan door het wegverkeer. Er is door 
de buurtbewoners zelf al actie ondernomen door mensen persoonlijk aan te 
spreken, maar dat heeft niet veel geholpen. De vraag vanuit de groep 
richting de Dorpsraad is of wij mee kunnen meedenken voor oplossingen. 
Het besef dat het gedrag en verantwoordelijkheid bij de chauffeurs zelf ligt 
mag duidelijk zijn. De maximale snelheid is nu 30 km waar niemand zich aan 
houdt, mede omdat dit ook niet goed staat aangegeven. Misschien toch weer 
denken aan het plaatsen van drempels, een kunststofstrip of met een Matrix 
bord? De dorpsraad adviseert hen contact op te nemen met de 
verkeersspecialist van de gemeente en alles schriftelijk vast te leggen voor 
de opbouw van een dossier. 
22 mei aanstaande om 16:00uur is er een dorpsschouw waarin de 
burgemeester en andere vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig 
zijn in Broek. Ook hier kunnen we de plek bezoeken om de situatie ter plekke 
te bekijken. 
 
 
Joost geeft aan dat hij en andere paraat zullen staan op deze dag om de 
“rondleiding” te verzorgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Notulen vorige vergadering 
Het verslag van 14 april 2014 wordt hierbij vastgesteld.  

 



   

A.P ONDERWERP TOELICHTING 

3 Ingekomen post, mails en reacties 
 
Jeugdhooiberg. 
Luuk is vandaag bij een bijeenkomst geweest, iedereen was erg enthousiast 
en positief,  de 20 aanwezige jongeren hebben een contract getekend 
waarbij o.a. is overeengekomen dat er geen geluidsoverlast zal plaats 
vinden. In het kader van Burgerparticipatie 2014 wordt voor 15 mei een 
aanvraag ingediend voor realisering Jeugdhooiberg. Actie Johanna 
 
Broekerhaven Legionella 
Bij meeting is gebleken dat er wel degelijk sprake was van een legionella 
uitstoot. De waarde die ze hebben gemeten bleek 6x hoger te zijn dan 
toegestaan! De Dorpsraad heeft inmiddels al een schriftelijke reactie richting 
 
Glasbakken 
Rob de Baat (persoonlijk aanwezig) heeft hierover al twee keer de dhr. 
Bosman aangesproken, maar tot nu toe is er geen oplossing voor gekomen. 
Er staan nu 4 bakken, kleding, glas, plastic en een toiletbak. Deze staan 
dusdanig opgesteld (in een looproute) waardoor ze meer overlast bezorgen 
dan een oplossing. 
De glasbak wordt geleegd op maandag en vrijdag wat betekent dat de 
mensen het op donderdagmiddag daar al “klaar zetten”. Deze tijden zouden 
ook verbeterd kunnen worden. Wat de toilet box betreft, dit beter aangeven 
met een bord waarop staat openbaar toilet. 
Rob heeft  zelf al aan een oplossing gedacht. Aan het einde van de 
parkeervakken zijn er twee stukken stoep aanwezig die tot nu toe nergens 
voor worden gebruikt. Zet de bakken daar neer dan zijn ze uit de looproute 
en uit het zicht en is er meer overzicht op het parkeerterrein. 
De Dorpsraad zal deze suggestie schriftelijk mededelen aan de dhr. 
Bosman. 

 

4 Dorpsraad krant voorjaar 2014 
Loopt volgens planning en zal begin juni verschijnen. 

 



   

A.P ONDERWERP TOELICHTING 

5 Bereikbaarheid Waterland / terugkoppeling gesprekken 
Op 2 mei heeft DR gesproken met nieuwe wethouder Laura Bromet en op 9 
mei met Gedeputeerde Elisabeth Post. Architectenbureau Wadman heeft 
een presentatie gegeven over de ondertunneling. Bromet heeft alle steun 
toegezegd, Post was wat gereserveerd, maar waardeerde dat de DR dit punt 
opnieuw agendeert. We hebben aangegeven dat de tunnel voor minder dan 
helft gebouwd kan worden dan door de geraamde kosten offerte van DHV 
die uitkomt op 180 mio.  
Conclusie: Mw. Post heeft de toezegging gedaan om in een separaat 
overleg met projectleider Derix en DHV ons plan nader door te nemen, na 
half juni. (exacte datum is nog niet bekend, Johanna zal ons hiervan op de 
hoogte houden). Verder komt de klankbordgroep op 17 juni bij elkaar. 
 
Is het een optie om omroep Pim en NH TV uit te nodigen bij de klankgroep 
bijeenkomst? Om op deze manier nogmaals aandacht bij de bewoners te 
vragen dat wij een ondertunneling willen en niet meer asfalt!  
 
Goof stelt de vraag, wat ons standpunt is als de ondertunneling het toch niet 
gaat halen: dan blijft de focus op geen derde asfaltbaan door het dorp. De 
Dorpskrant zal hier ook nog aandacht aan besteden. 

 

6 Portefeuilles 
Punt van Luuk doorgeschoven vanwege tijdgebrek.  

 

7 Website Dorpsraad 
Goof en Johanna zijn bezig met een vernieuwing van de website en komt 
volgende vergadering terug. 

 

8 Rondvraag 
Geen 

 

 
   



  



  



 


