
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 3 november 2014

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter), Simon Gaastra, Luuk Zaal, Johanna 
Huizer (notulen)
Afwezig: met bericht Jan Diek van Mansvelt, Diana Molenaar; zonder bericht 
Cees Mul
Gasten: Debbie Been, Michiel Hemminga en Margriet Buurs

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Debbie Been en Michiel 
Hemminga als potentieel nieuwe leden van de Dorpsraad. Vanaf 21.00 uur 
zal mevrouw Margriet Buurs ook aanschuiven ivm haar vraag rondom het 
botenbeleid van de Gemeente Waterland.

2. Notulen Dorpsraadvergadering van 6 oktober jl.
Nav actiepunt betreffende Lidl actiegroep. Dit gesprek heeft nog niet 
plaatsgevonden. We wachten tot Jan Diek terug is van zijn vakantie om dit op 
te pakken ivm zijn portefeuille Middenstand.
Nav Steekproef beleid Gemeente. Brief is binnen gekomen Johanna heeft 
vragenlijst ingevuld.
Nav. modelbrief voor Provinciale Staten (actiepunt Goof) heeft onze 
webmaster Rombout een makkelijk te downloaden versie gemaakt. Via de 
Petitie site Tunnel Ja,etc is er al een verzoek geweest aan de ondertekenaars 
om deze brief naar hun partij op provinciaal niveau te sturen. Ook staat er 
een oproep hierover in het Broekergemeenschaps-krantje. Luuk zet het ook 
nog op facebook en twitter.(actie Luuk)
Nav punt 10c. De bakken staan nog steeds op de nieuwe plek, iedereen blij!
Nav punt 11. Broeklab is een initiatief van Broekers die actief willen werken 
aan lokale duurzaamheid. Er ligt een uitnodiging voor de 2e bijeenkomst op 
donderdagavond 6 november a.s. om 19.30 uur. Johanna zal proberen te 
gaan als dit niet in het geding komt met het Juridisch Spreekuur. Goof zal 
Joost H. van Broeklab uitnodigen om samen met de Dorpsraad  ideeën uit te 
wisselen. (actie: Goof)
Er geen verdere opmerkingen zijnde worden de notulen goedgekeurd.

3. Ingekomen post, mail:reacties en naar aanleiding van....
Nav de Jeugdhooiberg is de laatste stand van zaken teleurstellend. Na het 
heen-en-weer sturen van de stukken tussen de Juridische afdelingen van de 
Provincie en de Gemeente Waterland ligt het weer stil bij de jur.afd. van de 
Gemeente Waterland. Daarna moet het nog voorgelegd worden aan het 
College. De verwachting is dat het misschien niet eens haalbaar is om te 



starten in november!! Afspraak is dat we de druk op de ketel houden. 
Johanna blijft de beleidsmedewerker bellen (actie Johanna)
Nav nieuwe data voor Schouw komt de Gemeente/wethouder met een ander 
voorstel. Johanna stuurt Patty (secretariaat Gemeente weer een verzoek) 
(actie Johanna)
Nav klachtenbrief: is naar tevredenheid beide partijen afgehandeld.

4. Bereikbaarheid Waterland
Goof geeft een korte samenvatting van de stand van zaken voor de 2 gasten. 
De modelbrief is gestuurd naar alle Politieke Partijen op provinciaal en lokaal 
niveau. De nadruk ligt nu op 24 november a.s. als de Stuurgroep uitleg komt 
geven. A.s. 4 november zijn Goof en Johanna aanwezig bij het vooroverleg 
voor deze bijeenkomst. Belangrijk is dat de rol van de Dorpsraad niet ter 
discussie moet (komen te)staan. De Stuurgroep is aan zet. Debbie brengt in 
dat de tijd van 19.30 erg vroeg is voor ouders met kinderen. G en J nemen dit 
mee naar het overleg, maar vrezen dat het allemaal al vastgetimmerd is. Het 
verder uitgewerkte plan van Romke zou ook de 24ste gepresenteerd moeten 
kunnen worden. Het zou goed zijn als Romke dit al voortijdig naar Bram D 
(Provincie) zou kunnen sturen. Johanna neemt contact op met Romke (actie 
Johanna)
We vragen ook Tatia om opnieuw de 24ste november onder aandacht te 
brengen van de ondertekenaars. Verder opnieuw Broekergemeenschap 
krantje, Face book en Twitter.

5. Dorpsraadkrant en/of digitale nieuwsbrief.
Dit wordt een zaak van lange adem om de overstap te realiseren. Maar we 
moeten een andere, goedkopere weg vinden voor onze Dorpsraadkrant. De 
donaties dekken de kosten niet helaas. Afspraak is dat we  ons krantje dit x 
op 1 A4 willen krijgen, dat scheelt enorm in de kosten.
Punten voor in de krant:
***Bereikbaarheid Waterland - Goof
***Verslag Schouw                - Luuk
***Jeugdhooiberg                  - Johanna
** Brug N 247                             - ???
***Nieuwe locatie bakken      - Goof
***Middenstand                     - Jan Diek 
*** Bestuurssamenstelling en 
      belangrijke nummers      - Johanna
Inleverdatum 24 november bij Simon. Kopij 1 december klaar!

Mevrouw Buurs brengt haar klacht in betreffende de overlast. "Zij en haar 
buren ondervinden overlast van een grote sloep, die bij hen aangemeerd ligt 



zonder vergunning. (in gebruik door de heer Kwantes  voor o.a. Studelta) 
Allereerst zijn er op 2e Paasdag palen geslagen zonder overleg/vergunning
Deze geslagen palen zijn weer verwijderd, maar de Gemeente kan verder 
niets doen. Omdat onze Gemeente geen Botenbeleid heeft, zoals bv.de 
Gemeente Amsterdam. Er is wel een beleidsvoorstel hiervoor geweest, maar 
ivm het niet kunnen inzetten van controleurs, waarvoor geen geld is 
(Handhavingsbeleid), is er voor gekozen om geen Botenbeleid te 
ontwikkelen. A.s. 20 November is er een hoorzitting bij de Gemeente,waar de 
verschillende partijen worden gehoord en er mogelijk ruimte komt om een 
vergunning af te geven. Dit moet verhinderd worden, want het zet de deur 
open naar nog meer horeca exploitatie, bv.
De verantwoordelijke wethouder heeft laten weten, dat de politiek het 
Botenbeleid op de agenda moet zetten." Aldus mevrouw Buurs. 
Zij heeft het verzoek aan  de Dorpsraad  om het op de agenda te zetten voor 
het halfjaarlijks overleg dat de Dorpsraad heeft met de Gemeente.
Afspraak is dat wij op ons komende overleg dit opnieuw onder de aandacht 
zullen brengen van de wethouder. Ook adviseert de Dorpsraad mevrouw 
Buurs gebruik te maken van het Juridisch Spreekuur om juridisch advies te 
vragen voor deze problematiek.  (actie Dorpsraad)

6. Sociale media
Luuk doet zijn uiterste best om facebook en twitter inhoud te geven.

7. Planning halfjaarlijks overleg
Er zijn nog geen nieuwe data bekend. Johanna gaat hier achteraan(actie J)

8. Wat verder ter tafel komt
**Goof neemt actie om afspraken te maken met de mensen van Broeklab en  
de groep die zich bezig houdt met nieuwe bestemmingen voor de kerk(Goof)
**Luuk meldt dat hij heeft gehoord dat de bouw van een nieuwe Bredeschool 
in Monnickendam verder wordt uitgesteld ivm onduidelijkheid in de 
besluitvorming aldaar. Johanna heeft de directeur van één van de scholen 
gesproken en van hem begrepen, dat er momenteel officieel geen uitstel 
bekend is, maar..... Gespreksonderwerp voor het halfjaarlijks overleg!!
**De plantenbakken. Goof vraagt om assistentie voor de plantenbakken 
controle daar W. is weggevallen. Michiel en Luuk bieden zich aan.
Debbie brengt in dat zij en collega behandelaars zich zorgen maken over de 
voortzetting van de behandelmogelijkheden m.n  bij de Jeugdzorg/Jeugd 
GGZ. Als in januari 2015 overgang van het Rijk naar de Gemeentes een feit 
is. Johanna neemt dit  punt mee in de WMO raad (18 november a.s.)
(actie Johanna) 
Er verder geen punten zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur.




