
 Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 1 september 2014

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Jan Diek van Mansvelt; Johanna Huizer (secretariaat/
penningmeester)
Afwezig (met bericht): Simon Gaastra; Diana Molenaar; Cees Mul en Luuk Zaal
Gast: Johan Lok

1. Opening
In verband met de aanwezigheid van Dhr Johan Lok opent de voorzitter de vergadering en 
stelt voor om meteen met punt 5 op de agenda  Bereikbaarheid Waterland te beginnen.
Tav: Handtekeningenactie. 
Johanna Heeft contact gehad met Tatia, zij zal een uitprint maken van de 2141 (!) 
handtekeningen en deze bundelen. Zij probeert er een echt boekwerk van te maken met 
ringband en kaft. Actie: Tatia
Goof zal handtekeningen overhandigen met een korte speech, niet te inhoudelijk, maar 
vooral het grote aantal handtekeningen benoemen (voor een lokale actie zijn ruim 2000 
handtekeningen erg veel)
Johan zal zijn collega-raadsleden nog een mailtje sturen ter herinnering van de 
overhandiging op woensdagochtend 3 september van 10.00 tot 10.10 uur.Actie: Johan
Tav van publicitaire actie tunnel: er is geen tijd en manskracht voor iets groots, bv een 
tunnel nabouwen. Er kunnen wel guirlandes gemaakt worden van de resterende flyers en 
"hessen" voor de overhandigers. Actie: Johanna
Goof heeft een persbericht opgesteld dat vanochtend naar de diverse lokale en regionale 
pers en media is gestuurd. RTVNH en Noord Hollands Dagblad hebben al aangegeven 
aanwezig te zijn. Persbericht ook op onze site plaatsen. Actie: Johanna
Bij Johan is bekend dat er al 2 persberichten klaar liggen. Inhoud 1- geen tunnel/ inhoud 2- 
we zeggen nu nog niet dat er geen tunnel komt.
Goof laat weten dat hij is uitgenodigd om met wethouder Laura Bromet op 
woensdagochtend om 08.15 uur door Broek te lopen in het kader van de documentaire die 
gemaakt wordt van Laura B. (in opdracht van de Ver. Nederlandse Gemeentes).
Tav: vervolgstappen. Johan benadrukt nogmaals dat er richting Prov. Staten actie 
genomen moet worden. Namens de Raad is er een brief verstuurd aan het College van 
Gedeputeerde Staten met het verzoek haar invloed aan te wenden ten gunste van een 
ondertunneling. Bij een NEE tegen de tunnel zal de Dorpsraad haar actie-pet op moeten 
zetten. Er is al een vervolgafspraak gemaakt op woensdagavond 10 september met de 
Tunnel Raads Groep om verdere vervolgstappen , naar aanleiding van de uitkomst van 
3/9, te bespreken.
Rest ons nu nog om apart de ondersteuning van Jan Evenboer te benoemen,die met zijn 
staalconstructie het mogelijk heeft gemaakt om onze Petitie-banners op te hangen.
Met dank aan Jan Evenboer!

2. Notulen DR-vergadering 7 juli j.l.
Actiepunten (blz 2):
** Goof heeft contact gehad met Jan Evenboer, die een aangepaste offerte gaat maken 
voor het maken van de Jeugdhooiberg, waarin veel mogelijkheden zullen zijn om de 
jongeren zelf in te schakelen.
** Johanna heeft Joost Ph. ingelicht over contact met Gemeente dhr J. Uidam.
Nav punt 7: afscheid Posch. Goof werd aangesproken op de Broekermarkt/feestweek door 
Harry de Gier. Er is een actiegroep opgericht in het dorp, die zich sterk maakt voor een 



Lidl! Voorstel is om de actiegroep uit te nodigen voor een gesprek hierover met de 
Dorpsraad. Actie: Jan Diek
Er geen verdere punten zijnde worden de notulen bij deze goedgekeurd en op de website 
geplaatst.

3. Ingekomen post/mail: reacties, naar aanleiding van....
Naast de genoemde mail nog binnen gekomen:
** verzoek van Dhr R.Kingma om het monument bij de kerk beter te verzorgen.
Johanna heeft mevrouw D.Nuijten van de Gemeente Waterland benaderd. Zij zoekt uit wie 
de verantwoordelijkheid heeft, de Gemeente of de Kerk.
** mail Johan Lok met kopie brief van de Raad aan het College van Gedeputeerde 
Staten(invloed aanwenden ten gunste van een ondertunneling)
** mail J.v.d. Weijze betreffende tunnel
** mail Griffier Gemeente: Vervolgonderzoek Rekenkamercommissie Waterland naar het 
Kernradenbeleid van de gemeente.
Wordt op de agenda gezet voor de DR vergadering op 6 oktober. Actie: Johanna

4. Website Dorpsraad
Goof, Frans Jan (partner Johanna) en J hebben instructie gehad bij/van Rombout hoe we 
zelf onze website kunnen "updaten" en van informatie kunnen voorzien via CMS (constant 
management system). Rombout blijft standby. Door zijn bedrijf en zijn inzet heeft Rombout 
de realisering van een nieuwe website mogelijk gemaakt. Met dank aan Rombout!!
De nieuwe website geeft ons veel mogelijkheden om alle Broekers van Dorpsnieuws te 
voorzien. We denken aan b.v. het maken van digitale nieuwsbrieven ipv een (dure) 
gedrukte krant. We zouden een transitie traject kunnen inzetten om de nieuwsbrieven uit 
te printen, etc etc. Komt terug op de agenda van 6 oktober a.s. Actie: Johanna

5. Bereikbaarheid Waterland
Behandeld! Verslaglegging onder punt 1 Opening.

6. Verslag Schouw 7 juli jl.
ZIe verslaglegging blz 2 van de notulen van 7 juli jl.
Idee is om vast agendapunt te maken van " Bespreken Bouwplannen" Actie: Johanna
Zij stuurt ook mail naar E. de Groot over de stand van zaken betr. de Van Disweg.

7. Wat verder ter tafel komt.
***Jeugdhooiberg.
Basisprijs is vastgesteld. Plaatselijke ondernemer Jan Evenboer gaat bouwen. Er zal veel 
gedaan worden door de jeugd. Rick en Luuk zijn erg enthousiast en kunnen straks putten 
uit de groep van 21 ondertekenaars om te helpen met schilderen, etc etc. 
De subsidie van de Gemeente is binnen. Het wachten is op de goedkeuring om te starten, 
er blijkt nog onduidelijkheid te zijn op het juridische vlak/verhouding Provincie-Gemeente. 
Omdat de Jeugdhooiberg geplaatst gaat worden op provinciaal terrein, hetgeen een extra 
probleem geeft. Johanna zal beleidsmedewerker en jongerenwerker weer bellen over 
stand van zaken. Bram D. (contactpersoon Provincie)zien we hopelijk a.s. woensdag om 
dit nog even te vragen. Actie: Johanna/Goof
*** Planning Dorpsraadkrant
- jeugdhooiberg/tunnel/middenstand/stand van zaken bouwplannen?? (Op agenda 6/10)

8. Rondvraag 
Geen, de voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur
Volgende DR vergadering op maandagavond 6 oktober  om 20.00 uur




