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NOTULEN DORPSRAADSVERGADERING 12 januari 2015 

Aanwezigen: Goof Buijs (voorzitter,  Luuk Zaal (dorpsraad en notulen), Michiel Hemminga 
(dorpsraad), Sander Lauret (actiegroep tunnel) en Werncke Husslage (actiegroep tunnel). 

Gasten: Jaap Blakborn en Jaap Wortel. 

Afwezigen: Cees Mul (zonder bericht), Johanna Huizer (met bericht), Diana Molenaar (met 
bericht), Simon Gaastra (met bericht), Jan Diek van Mansvelt (met bericht).  

1. Opening: 

Goof opent de vergadering. De heer Blakborn geeft aan geen  concept notulen plus agenda 
meer te ontvangen. Goof legt uit dat het netwerk-bestand in december is opgeschoond. Op 
zijn verzoek wordt hij weer op de verzendlijst van het netwerk geplaatst. Verder deelt de 
heer Blakborn een schriftelijke verklaring uit die aan de notulist is overhandigd. Daarin 
maakt hij kenbaar dat de DR zijns inziens te ontvankelijk is geweest over de discussie over 
de ligplaats  van zijn boot aan de Veenderijgouw. 

2. Notulen dorpsraadvergadering 8 december 2014: 

Een opmerking over de tekst: bij agendapunt 4 staat een spellingsfout (opreop  oproep). 
Dit wordt aangepast en de notulen zullen opnieuw worden gepubliceerd.  

De heer Blakborn vindt dat de dorpsraad in het verhaal m.b.t. mevrouw Buurs en de boot 
niet objectief heeft opgetreden. Er is volgens hem geen goed onderzoek gedaan naar wat 
er door mevrouw Buurs werd gezegd (zie notulen 3 november 2014). . Goof vertelt dat de 
dorpsraad in de notulen verslag doet van wat er tijdens de vergadering is gezegd, en in dit 
geval is in de definitieve notulen expliciet vermeld wat door mevrouw Buurs en wat door 
de dorpsraad gezegd werd. De dorpsraad gaat niet over  eventuele burenruzies. De 
dorpsraad heeft wel het botenbeleid op de agenda gezet bij de gemeente. De heer 
Blakborn pleit in een schriftelijke verklaring voor een waterbeleid in Waterland, waar het 
botenbeleid onderdeel van is. 

De notulen worden vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken: 

Goof licht de ingekomen post toe. De aanvraag van de DR voor een ‘blikvanger’ bij de 
Jeugdhooiberg via de RABO wensboom actie is niet gehonoreerd. Wat betreft de  
buurtsuper: de DR heeft ingesproken tijdens de gemeenteraad, de gemeente Waterland wil 
de huidige middenstand een kans geven om uit te bereiden.      

Bij standplaatsenbeleid gem. Waterland: de heer Blakborn reikt een schriftelijke verklaring 
uit waarin hij pleit om een liberaal koek-en-zopiebeleid toe te passen in de gem. 
Waterland. De heer Wortel meldt dat de heer Blakborn al eerder met zo’n plan is geweest 
maar dan bij de gemeenteraad van Waterland, waar toen weinig tot geen animo voor was. 
De heer Blakborn bestrijdt dat er geen animo geweest zou zijn voor een duidelijk koek-en-
zopie-beleid binnen de gemeente Waterland 

4. Bereikbaarheid Waterland: 
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Sander Lauret meldt dat de actiegroep voor een tunnel al drie maal bijeen is gekomen. 
Enkele concrete punten:  

• Naam voor de groep: samenwerking/samenwerkingsverband tunnel Waterland. 
Toelichting: samenwerking in plaats van groep omdat het dan breder gedragen 
wordt. Verder is er voor ‘Waterland’ gekozen omdat heel Waterland ervan 
profiteert wanneer de tunnel komt. Het wordt een werkgroep van de Dorpsraad. 

• Op 26 jan. belegt het Samenwerkingsverband een bijeenkomst voor experts op 
bepaalde onderwerpen. Over: actie op de kaart zetten (pers.), bestuurlijke/
juridische ervaring (hoe beïnvloed je de gemeente/provincie), technici 
(verkeerskundigen, kennis over de bouw v.d. tunnel etc.) en ‘funders’ (creatieve 
oplossing voor financiering).  

• De groep maakt een PowerPoint met visie en kern van hun plannen. De PowerPoint 
wordt onder meer ingezet bij het bezoek van de commissie Bereikbaarheid en 
Wonen van de provincie NH.  

• De actiegroep zal een geluidsmeter regelen om een indicatie te krijgen van de 
geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door de N247 die ons dorp opsplitst.  

Jaap Blakborn vraagt zich af of we niet breder zouden moeten denken dan één tunnel 
en focussen op vierbaans weg met tunnel. Hetgeen z.i. meer kans zou maken. 

5. Terugrapportage halfjaarlijks overleg tussen de dorpsraad en de gemeente 
Waterland: 

Het verslag van de halfjaarlijkse schouw zal t.z.t  online gezet worden na akkoord van de 
gemeente Waterland. De DR heeft aangedrongen op snellere aanlevering van het verslag, 
dat is ook toegezegd.  

De Brede School: als project Monnickendam afgerond is zal met Broek gestart worden. De 
school komt af voordat het huidige college haar tijd heeft uitgezeten.  

Het overleg was nuttig en de communicatie is goed verlopen.  

6. Evaluatie 2014 Sociale Media: 

Luuk weet te melden dat we in 2014  meer bereik hebben via onze Twitter en Facebook-
pagina. Over het algemeen is er op bijna elk vlak vooruitgang geboekt. Ongeveer 40 
nieuwe volgers en ´vind-ik-leuks’. 

Wat verder ter tafel komt: 

Goof heeft contact gehad met Dick Broeder van de projectgroep toekomst kerk. 
Momenteel wordt onderzoek hiernaar uitgevoerd, waarbij ook het Broeker Huis wordt 
meegenomen. Als er iets te melden is, wordt de DR op de hoogte gehouden. 

Broeklab is actief bezig met haar duurzaamheidsplannen. Ze zijn nog steeds van harte 
welkom om een keer aan te schuiven bij de DR.  

7. Plaatsing tijdelijke RABO-pin automaat: 

De huidige RABO pinautomaat moet weg. Er komt een tijdelijke ‘pinbox’ (rechthoekig 
gebouwtje) van de Rabobank. De gemeente vraagt de DR naar alternatieve locaties: 
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- aan de Eilandweg langs het parkeerterrein van de Kringloopwinkel, nabij Eilandweg nr. 7 

- op het terrein/tuin van de klompenmakerij aan de parkeerplaats op het Nieuwland 

- of vlak bij de speelzaal aan het Nieuwland, het voormalige Groene Kruisgebouw 
Actie: Suggesties geeft Goof door aan de gemeente.  

8. Rondvraag: 

Er geen rondvraag zijnde  sluit de voorzitter de vergadering om 21.34 uur 

Volgende vergadering op 2 februari 20:00 in het Broekerhuis!  


