
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 13 april 2015

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter); Debbie Been; Johanna Huizer (notulen)
Afwezig: met bericht: Jan Diek van Mansvelt; Luuk Zaal; Michiel Hemminga; Diana 
Molenaar

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen verdere aanvullingen op de agenda.

2.   Notulen DR-vergadering d.d. 2 februari j.l.
Blz 1- tekstueel geen op- en/of aanmerkingen.
Naar aanleiding van actiepunt rondom het boten beleid is de uitkomst van een rondvraag 
bij de Vereniging voor kleine Kernen in Noord-Holland de volgende. Er zijn binnen de 
Provincie Noord-Holland geen voorbeelden van een botenbeleid bekend.
Het blijft een punt van aandacht in ons halfjaarlijks overleg met de wethouder/Gemeente 
Waterland.
Blz 2- nav Presentatie Bestuurskracht Onderzoek is er geen terugkoppeling geweest van 
Luuk. Johanna vraagt na. Actie: Johanna
Reactie Luuk: Ik ben inderdaad aanwezig geweest bij
de behandeling van dat onderzoek in de gemeenteraad. Hetgeen wat daar
gezegd werd was eigenlijk dat alle punten in het onderzoek (lees;
aanbevelingen) overgenomen konden worden.
Over 1 punt was echter nog veel discussie: de hechtere ambtelijke
samenwerking/fusie-mogelijkheden. Veel partijen waren daar fel tegen maar
andere ook weer voor. Dat was eigenlijk de gevoerde discussie hierover.
Blz 3- tekstueel geen op- en/of aanmerkingen.
De notulen van 2 februari worden hierbij vastgesteld, met dank aan notulist.

3. Ingekomen post, mail: reacties, naar aanleiding van....
** Nav  het verzoek van  de Dorpsraad om financiële ondersteuning bij de voorbereidingen 
en uitwerkingen van de ideeën rondom de onderdoorgang N247 is onze vraag aan de 
Gemeente positief beantwoordt!! We krijgen €5000,- uit de Stimuleringsregeling 2015. 
** Nav uitnodiging Alg. Ledenvergadering VvkK-NH besluiten we om ons lidmaatschap 
voor 2016 op te zeggen. Daar we eigenlijk nooit kans zien om naar hun bijeenkomsten te 
gaan en we financieel erg zuinig moeten zijn. Actie: Johanna 
** Nav uitnodiging Jaarvergadering St. De Broeker Gemeenschap gaat MIchiel ons 
vertegenwoordigen op 7 april.Terugrapportage Michiel??
** Nav de snelheidsmeter (inbreng Cor te Boekhorst) is nu niet aan de orde. We zien 
momenteel geen mogelijkheden om hier nu mee aan de slag te gaan.
** Nav uitnodiging Presentatie Integraal Veiligheidsplan op 20 april a.s. Johanna 
vertegenwoordigt de Dorpsraad Broek in Waterland hierbij. Actie: Johanna

4. Bereikbaarheid Waterland
De brief met het programma van Eisen van de Provincie naar aanleiding van het 
verleende uitstel tot eind 2015 is binnen. (na 3 weken!) 
Er lopen op meerdere fronten contacten van de subgroepjes die gevormd zijn met 
mensen, die ons wegwijs kunnen maken.
Debbie doet verslag van de vergadering van 11 april waar zij (gedeeltelijk) bij geweest is.
(zie haar mail d.d.12/4)



Werncke maakt nog een verslag van de bijeenkomst op 11 april j.l. met Gerard Meij en 
Hein Struben.
Een paar items springen er echt uit, die van het hoogste belang voor de Provincie zijn.
T.w.: 
***de bussen moeten op tijd kunnen blijven rijden gedurende de werkzaamheden.
***de brug moet vervangen worden.
***doorstroming verkeer moet gehandhaafd blijven
De planning van de Schetsdag wordt "opgehangen" aan een datum dat een aantal 
belangrijke personen  kunnen deelnemen, zoals verkeers deskundigen,"tunnel-mensen", 
technici, etc.
Gedacht wordt aan 23 of 30 mei a.s. Debbie maakt een datum-planner en maakt lijst van 
degenen die wij willen uitnodigen. Actie: Debbie

onderdoorgangbroek.nl (domeinnaam) is in de lucht!

5. Portefeuilles
Luuk bereidt dit voor voor de volgende vergadering op 1 juni a.s.

6. Dorpsraadkrant
We zitten momenteel erg slecht in onze tijd met alle overleggen. Maar er moet een DR 
krantje komen om de Broeker bevolking op de hoogte te stellen van het feit, dat er hard 
gewerkt wordt aan een oplossing van de verkeersproblematiek in ons dorp. Mogelijke actie 
voor het lobby-groepje?

7. Voortgang jeugdhooiberg.
Zaterdag 25 april gaat de eerste spade de grond in. Jerome(jongeren-werker) heeft 
groepjes gevormd voor het afgraven van de uitgezette m2, zodat er zand gestort kan 
worden en de stelcon platen gelegd kunnen worden.
De eerste fin.storting voor de bouw van de "hooiberg" is gedaan. Verwachting is dat we de 
termijn van vrijdagmiddag 22 mei halen voor de opening!

8. Wat verder ter tafel komt.
De eerstvolgende vergadering valt op 4 mei. Omdat  4 mei 's avonds de Nationale 
Herdenking is, het midden in de mei-vakantie valt en we al veel andere 
vergadermomenten hebben besluiten we de vergadering van 4 mei a.s. te cancellen.
Eerstvolgende DR vergadering is op maandagavond 1 juni a.s.

9. Rondvraag.
Er geen rondvraag zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur

http://onderdoorgangbroek.nl

