
Concept notulen Dorpsraadvergadering d.d. 07 juli 2014
Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter); Luuk Zaal; Jan Diek van Mansvelt;  Johanna Huizer 
(notulen)
Afwezig: met bericht Diana Miller; Simon Gaastra. Zonder bericht Cees Mul
Gasten: Tatia Englebert; Michiel Hemminga; Cor te Boekhorst.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de gasten van harte welkom. Er volgt een 
voorstelrondje voor Michiel Hemminga, die als nieuwe inwoner van Broek komt kennis 
maken met de Dorpsraad, waar hij zich mogelijk bij aan wil sluiten. Michiel studeert af in 
filosofie en is geïnteresseerd in het wel en wee van Broek in Waterland.
2. Notulen Dorpsraadvergadering 12 mei / 02 juni.
***Punt 7. n.a.v. De website is nu in de lucht. Nieuwe mailgroep Netwerk Dorpsraad is 
opnieuw samengesteld. Geen op-aanmerkingen er meer zijnde worden de notulen van 12 
mei met dank aan Diana vastgesteld.
Notulen 2 juni.
***Punt 3. n.a.v. Op het niet voorkomen op de de nieuwe  website van de 
Broekergemeenschap is actie genomen. De Dorpsraad staat nu ook  vermeld onder 
hoofdje  verenigingen.
Punt 4. n.a.v. de samenstelling gemeentelijke werkgroep is er een uitnodiging gekomen 
voor 8 juli om samen met de vertegenwoordigers van de verschillende fracties een plan 
van aanpak te maken. Jan Diek en Johanna gaan vanuit de Dorpsraad. Tatia, als 
initiatiefneemster van de Petitie en Romke Wadman zijn ook uitgenodigd.
***N.a.v. Op 24 juni is er een gesprek geweest bij DHV (tunnel experts Royal Haskoning) 
te Amersfoort. Aanwezig waren van DHV  projectleider, veiligheid mevrouw en een 
financiën man; vanuit de Provincie Bram Derix; vanuit de Gemeente Waterland dhr. H. 
Koldewijn en N. Zwaag; vanuit de Dorpsraad Jan Diek en Johanna en Romke Wadman als 
"tunnel-man".
Het gesprek verliep goed en is goed naar ons geluisterd, maar met de aangeleverde 
tekeningen, etc. is vast komen te staan, dat "ons" ontwerp niet aan de huidige veiligheids 
eisen voldoet. (zie ook persbericht) Er is veel gesteggel geweest over de tot standkoming 
van het persbericht, wat in eerste instantie zeer tendentieus was vanuit de koker vd 
Provincie. Het nu geplaatste bericht was het meest haalbare helaas.
Romke is nu nog in gesprek met de mevrouw van de veiligheid (DHV), omdat het begrip 
tunnel/niet tunnel in Romke's variant nog steeds niet is opgehelderd. 
Aanpassingen ten behoeve van de veiligheid zijn door Romke aangeleverd bij DHV, maar 
die willen dit eerst weer doorspreken met de Provincie!! (Bram)
Daar de andere punten terugkomen op de agenda worden de notulen van 2 juni, met dank 
aan Simon vastgesteld.
3.  Ingekomen post, mail: reacties, naar aanleiding van....
***Jeugdhooiberg(JH)/ Burgerparticipatie.(BP)
Er is een mail binnengekomen van Jan Uidam, dat ons ingediende plan voor gelden vanuit 
de BP pot, maar minimaal  is gehonoreerd, t.w. € 1000,-. Dit heeft te maken met de vele 
andere plannen die zijn ingediend en er dus geld verdeeld moest worden over meerdere 
projecten. (dit zijnde de keuze van het College BeW). Maar omdat men het een zeer goed 
initiatief vindt, is voorgesteld om de Jeugdparticipatie pot 2014 met € 5000,- voor ons plan 
in te zetten. Samen hebben we nu dus € 11.000,- beschikbaar voor het verwezenlijken 
van de JH! We zullen zelf nog pakweg € 2000,- bijeen moeten zien te krijgen. Om naast 



de fa. Stedon nog een 2e offerte te laten maken, neemt Goof contact op met Jan 
Evenboer(plaatselijke ondernemer)hierover. Actie: Goof 
Planning is om in september/oktober te kunnen bouwen. Eind van het jaar moet de JH er 
echt staan.
Er moeten nog beheers- en gebruiksovereenkomsten afgesloten worden, tussen 
Provincie, Gemeente en de Dorpsraad. De jongeren hebben al een contract ondertekend 
waarin zij zich verantwoordelijk stellen voor het reilen en zeilen van hun Jeugdhooiberg!
*** De Schouw heeft maandagmorgen 7 juli om 09.00 uur plaatsgevonden met de nieuwe 
wethouder mevrouw Gabrielle Bekhuis. We zijn gelopen van parkeerplaats Nieuwland, 
waar we hebben afgesproken over de ontsierende glasbakken; de plastic bak; het toilet. 
Deze gaan verplaatst worden naar achter op de parkeerplaats. De Taxus tegen kanker-
bak zal nog tot eind juli hier blijven staan voor het aanleveren van taxusgroen.
Het Havenrak zal op verschillende plekken herbestraat worden en er komen geen 
plantenbakken op de wallekant. 
In Broek Zuid is opnieuw gewezen op de gevaarlijke kruising Eilandweg/Zuideinde. Er 
bestaat een plan voor verhogingen in de weg, volgens Cor. Vanuit de Dorpsraad 
verzoeken wij Cor om dit  op te pakken met Jan Uidam, (hoofd Openbare Werken). 
Wagengouw als race baan is volgende stop. De drempels zijn volgens de laatste 
wetgeving gelegd en kunnen niet gewijzigd worden. Johanna stelt voor om 2 andere 
mogelijkheden voor vertraging van het verkeer te laten bespreken door Joost Phillippona 
en Jan Uidam (zie notulen mei 2014) Johanna mailt dit door naar Joost Ph. Actie: 
Johanna
Als laatste punt bekijken we het eindresultaat van de actie voor een speelterrein op de 
Veenderijgouw. Prachtig initiatief/resultaat!
*** mail wisseling met Stadsraad Monnickendam ivm verhoging van gemeente subsidie 
met verdeling naar inwoners-aantal. De Dorpsraad Broek in Waterland is hiertegen, zoals 
alle andere kernraden ook tegen blijken te zijn. Onderbouwing van ons standpunt is mail 
Goof dd 18 juni jl.
4. Nieuwe website Dorpsraad
De nieuwe website is in de lucht, maar moet nog wel verder gevuld worden. Verzoek aan 
alle dorpsraadsleden om na te denken wie de invulling en beheer van de inhoud wil/kan 
gaan doen Actie: allen! 
Goof schrijft stukje voor in het Broekergemeenschapskrantje. Actie: Goof
5. Bereikbaarheid Waterland/werkgroep ondertunneling.
*** 8 juli komt de gemeentelijke werkgroep Ondertunneling bijeen. Dorpsraad, Tatia (petitie 
initiatief) en Romke Wadman zijn uitgenodigd om een gezamenlijke strategie af te 
spreken.
Door het presenteren van de tunnel variant, gemaakt door Romke zijn de bestuurders 
wakker geworden. 
Voor Broek is een 3e asfaltbaan GEEN optie, zeker OOK NIET als de ondertunneling NIET 
gehonoreerd wordt. 
De kern van ons probleem is dat we moeten zorgen dat er een tunnel komt en dat de 
leden van de Stuurgroep een andere kant opgaan dan voorheen. 
Welke tunnel is wellicht minder interessant op dit moment. 
Het kan onze rol niet zijn wat er wel of niet kan met de ondertunneling. Als iedereen een 
tunnel wil, dan zal die er komen, dus moet de Provincie en de Stuurgroep bewerkt worden.
Voorstel om volgende week xtra vergadering in te lassen om te kijken wat de politiek in 
Waterland en de andere Dorpsraden kunnen/willen doen om de verkeers-doorstroming 
van Waterland te verbeteren. Extra vergadering: vrijdag 18 juli om 16.00 op de 
Woudweeren 20 (Johanna)




6. Portefeuilles (punt Luuk)
Luuk brengt opnieuw in dat het een goed idee zou zijn als de verschillende 
dorpsraadleden een "eigen" portefeuille zouden hebben. Dit is als eens eerder besproken 
en ook afgesproken, maar het werkte niet echt tot nu toe. Luuk maakt een opzetje hoe dat 
eruit zou kunnen zien. Actie: Luuk
7. Wat verder ter tafel komt.
*** Afscheidsreceptie fam Posch. Als Dorpsraad heeft Goof Dirk en Jannie Posch een 
appelboom (Elstar) geschonken. Dick Broeder hield een leuke toespraak, ook over het 
verleden van de middenstand in Broek. Goof heeft hem gevraagd deze toespraak om te 
werken, zodat we hem in de volgende Dorpsraadkrant kunnen opnemen. Actie: Goof/Dirk 
Br.
*** Terugrapportage gesprek met Laura Bromet. Verslaglegging helder verder geen 
vragen.
*** Balans Dorpsraad eerste half jaar. Geen vragen, maar opvallend is dat we tot nu toe 
veel minder donaties hebben gekregen dan vorige jaren, toen we nog werkten met de 
acceptgiro's . Goof schrijft stukje voor in het Broekergemeenschapskrantje. Actie: Goof
Er zijn 2 donaties binnen gekomen, specifiek voor de Jeugdhooiberg.
*** Lidl en Wals zouden beiden nog in de race zijn voor een supermarkt op de Hellingweg!!
Volgens Henri Koldewijn (Gemeente Waterland) zou de gemeente nooit voorrang hebben 
willen/kunnen verlenen aan de plaatselijke middenstand (te weten Wals). 
Beiden hebben plannen ingediend, die gebreken vertonen. Beiden hebben 14 dagen de 
tijd gekregen om de plannen bij te stellen. Uitstel van deze termijn kan er gegeven worden.
We moeten alert blijven, want op een Lidl zitten we NIET te wachten.
8. Rondvraag.
Michiel laat weten dat hij het interessant vond om erbij te zijn en de volgende vergadering 
zeker van plan is om te komen. Overweegt om Dorpsraadlid te worden! 
Om 22.05 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Volgende vergadering Maandagavond 01 september 2014 om 20.00 uur Broekerhuis


