
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 8 december 2014

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter), Jan Diek van Mansvelt, Luuk Zaal, Johanna 
Huizer(notulen)
Afwezig: met bericht Simon Gaastra, Diana Molenaar. Zonder bericht: Cees Mul
Gasten : Debbie Been, Michiel Hemminga, Celine Pessers, Werncke Husslage, Nelly van 
Gool, Gerard Broersma en Herman Ordelman, Jan Kwantes en Isabelle Blakborn.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de vele gasten van harte welkom. Omdat er 
verschillende vragen zijn aan de Dorpsraad besluit de voorzitter te beginnen met de 
inbreng van de gasten.
1a
Jan Kwantes en Isabelle Blakborn komen naar de vergadering naar aanleiding van de 
notulen van 3 november jl. Zij zijn het niet  eens met de inhoud. De notulist legt uit dat het 
een verslaglegging is van de inbreng van mevrouw Buurs. Beiden geven aan eigenaar te 
zijn van de zwarte sloep, waar het conflict over ontstaan is. De kritiek van beiden op de 
inhoud is de onjuistheid van genoemde feiten.  De boot wordt niet geëxploiteerd, er wordt 
alleen privé mee gevaren en er kan dus geen bezwaar van horeca exploitatie zijn. De 
bootnaam Studelta heeft niets te maken met de organisatie Studelta, gevestigd in 
Amsterdam. Ook ligt de boot op een plek, waar de familie Blakborn al 30 jaar een bootje 
heeft liggen in openbaar water. Al met al vinden zij de verslaglegging erg negatief en 
onduidelijk en willen dat graag veranderd zien. Ook willen zij weten van de DR  wat hun 
houding in dezen is.
Antwoord voorzitter: in principe zijn wij onpartijdig. De verslaglegging zijn de woorden van 
mevrouw Buurs, dit zullen we duidelijker in de notulen aangeven, middels 
aanhalingstekens.  Ook denken de bestuursleden van de DR dat het een goede zaak zou 
zijn om, als Gemeente Waterland, wel een boten-beleid op te stellen. Dit, ondanks het feit 
dat handhaving een probleem zou kunnen zijn. Op ons eerstvolgende halfjaarlijks overleg 
(eind december) zullen wij dit opnieuw inbrengen. Actie Goof/Johanna
Ook adviseert de voorzitter de partijen met een mediator dit probleem  met elkaar te 
bespreken en zo tot een mogelijke oplossing te komen.
1b.
Mevrouw Nelly van Gool en de heren Herman Ordelman en Gerard Broersma komen naar 
de vergadering om te vragen wat de DR kan doen aan de slechte bereikbaarheid van 
Broek Zuid. Ivm de opbreking van de Eilandweg moet iedereen via M'dam om rijden, wat 
elke x weer minstens 20 auto-minuten kost. Wanneer de Eilandweg klaar zal zijn is 
onduidelijk. Ook  pleiten zij voor een verbreding van het fietsbruggetje (Wagengouw/
Molengouw), zodat er bij calamiteiten autoverkeer over heen kan. 5 weken geleden 
hebben zij een gesprek gehad bij de Gemeente en de betreffende ambtenaar heeft hen 
gezegd, veel voor dit plan te voelen. (er is geen samenwerking met de actiegroep Broek 
Zuid Autoluw).
De voorzitter zegt toe dit probleem eveneens op ons halfjaarlijks overleg met de 
Gemeente  eind december in te brengen. Johanna zegt toe de betr. ambtenaar te bellen 
om meer informatie te krijgen over de afsluiting vd Eilandweg en mogelijke verbreding 
fietsbruggetje. Actie Goof/Johanna (contact gemeente geweest zie mail 9 december jl 
aan de heer Olderman in kopie aan allen)
Het 2e punt is de flyer van de actiegroep voor een LIDL op het KEBO-meubel terrein. Het 
betreft een oproep om 18 december naar de Raadsvergadering te komen om te 
demonstreren voor een LIDL.
De voorzitter laat weten dat de DR zich inzet voor de plaatselijke middenstand en tegen 
een groot grutter te zijn.



4. Bereikbaarheid Waterland
ivm aanwezigheid van Celine, Debbie en Werncke gaan we over naar punt 4.
Een actiegroep wordt in het leven geroepen, onder auspiciën van de DR. We moeten echt 
zicht krijgen op wie er iets te zeggen heeft over/voor de tunnel. Er is veel kennis/kunde en 
creativiteit in Broek, dus wordt gedacht aan het inschakelen van diverse inwoners met hun 
specifieke deskundigheid; media; juristen; verkeerstechnici. We moeten iets gaan doen 
met "info-graphics" om het tunnel plan te presenteren aan de Statenleden als zij op 
werkbezoek komen. Vanuit de Griffier Prov. Staten is de informatie dat de statenleden 
weer bij elkaar komen op 19 januari en dan afspraken zullen maken.
Er wordt een apart actiegroep overleg gepland om tot een helder plan/doel/strategie te 
komen.
Dinsdagavond 23 december om 20.00 uur bij Goof Buijs. Hageweer 27c.
Voor een oproep in het Broekergemeenschapskrantje wordt gedacht aan de 1ste krant in 
het nieuwe jaar. Johanna checkt wanneer de kopij moet zijn aangeleverd.Actie Johanna
(= voor 3 januari!)

Voor de rest van de vergadering nemen de meeste gasten afscheid.

2. Notulen Dorpsraadvergadering 3 november j.l.
blz 1. Nav uitnodigen Broeklab is nog niet gebeurd. Goof doet dit als nog. Actie Goof
         Nav punt 3. We hebben de vergunning gekregen, er moeten nog een paar        

handtekeningen worden gezet, maar we kunnen in januari gaan beginnen!!!
 We hebben nog 2 sponsor-verzoeken uitstaan voor verlichting en een "blikvanger"
blz 2. Nav we stellen het opmaken van een nieuwe Dorpsraadkrant uit tot begin volgend 

jaar als we echt iets meer te melden hebben.
Tekstueel punt 5. de verslaglegging van relaas mevrouw Buurs aanhalingstekens!

blz 3. Nav halfjaarlijks overleg vindt plaat op maandag 29 dec. 15.00- 16.30 uur 
  Gemeentehuis te M'dam

 punt 8. Controle plantenbakken nog niet gebeurd. Actie Goof

Verslag vastgesteld/ op site zetten!
Volgende punten al behandeld hebbende gaan we door met:

7. Wat verder ter tafel komt
** Jeugdhooiberg, we mogen beginnen!
** Uitnodiging Broeklab moet nog gebeuren
** Uitnodiging  groep nieuwe bestemming kerk. Actie Goof
** Goof is gebeld door de oud-voorzitster van het plaatselijke NUT. Het NUT is opgeheven, 
maar er was nog wat geld in kas. Omdat de DR het Juridisch Spreekuur nu verder 
organiseert heeft men besloten dit geld aan de DR te doneren!
** In het afgelopen jaar hebben 16 inwoners van Broek gebruik gemaakt van het Juridisch 
Spreekuur voor een gratis eerste juridisch advies.
** Michiel meldt zich als vast DR -lid aan! Welkom!!!

Data Dorpsraadvergadering 2015.  
Let op niet op alle eerste maandagavonden van de maand!!
12 jan; 2feb; 2 maart= Openbare Jaarvergadering;13 april; 4 mei; 1 juni; 6 juli; aug=vak;
 7 sept.; 12 okt; 2 nov; 7 dec. 2015

8. Rondvraag. Er geen rondvraag zijnde sluit de voorzitter om 22.05 uur de vergadering.


