
Notulen dorpsraadsvergadering -  maandag 1 juni 2015 

Aanwezig:  Johanna Huizer, Jan Diek van Mansvelt, Goof Buijs (vz.), 
Debbie Been en Luuk Zaal (not.) 
Gasten: Tatia Engelbert  
Afwezig (met bericht): Michiel Hemminga en  Diana Miller 

1. Opening  
De Voorzitter opent de vergadering en heet onze gast, Tatia, hartelijk 
welkom. 

2. Notulen laatste DR overleg 
Over het bestuurskrachtonderzoek zou de dorpsraad graag nog wat 
meer informatie willen. Dit komt verder aan bod tijdens de Schouw 
met Wethouder Bekhuis. De notulen zijn hierbij goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken 
Naar aanleiding van de brief van de Gemeente Waterland wordt gemeld 
dat de fa. Wals  gestopt is met het project voor een nieuwe 
supermarkt. De procedure is stopgezet vanuit  financiële 
overwegingen. De verkoper vroeg ineens ruim 3 ton meer. Dit betreurt 
de dorpsraad. De dorpsraad blijft voorstander van een lokale 
ondernemer en zal andere initiatieven van groot-grutters,zoals 
bijvoorbeeld een Lidl of AH blijven afraden bij de gemeente. De 
dorpsraad zal dit onderwerp tijdens de a.s. Schouw aan de orde 
stellen.  

Brede school Broek in Waterland  
De bouw van de Brede school Monnickendam is vertraagd. Hierdoor is 
de realisatie in Broek in Waterland dus ook weer iets verder weg. Er 
worden nu grondmonsters genomen bij het huidige schoolgebouw in 
Broek in Waterland. Nadat de resultaten hiervan verwerkt zijn zal er 
meer duidelijkheid komen.  

Vaste-huurders bijeenkomst Broekerhuis is uitgesteld naar een later 
tijdstip. De dorpsraad zal daar ook aanwezig zijn. 

Kernradenoverleg is nog steeds niet gepland.  
De dorpsraad wacht af. 
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Taxus-actie  
De dorpsraad steunt dit project van harte. De dorpsraad zal dat doen 
d.m.v. het promoten van de actie door o.a. gebruik van onze sociale 
media. Hopelijk wordt het nóg succesvoller dan vorig jaar. Johanna zal 
Debbie Nuijten laten weten dat de bak weer geplaatst kan worden. 
Actie Johanna 

4. Samenwerkingsverband onderdoorgang Waterland 
De schetsdag was een groot succes! Verschillende  technici, 
verkeerskundigen en anderen waren aanwezig. Er zijn meerdere 
alternatieven bedacht,die wellicht goedkoper zijn dan de 
oorspronkelijk gedachte tunnel. We vertrouwen erop dat een betere 
leefbaarheid als gevolg van de uitvoering van zo’n alternatief 
gewaarborgd is. 
Het samenwerkingsverband zal zich in dit stadium gaan oriënteren op 
een ‘actieve lobby’. Hiermee wordt bedoeld dat er gekeken gaat 
worden naar de beste mogelijkheden hoe we één v.d. zeven  
alternatieven kunnen realiseren. 
Dit zal onder andere gedaan worden door middel van een analyse en 
een eerste Plan van Aanpak (PvA), dat gemaakt zal worden in 
samenwerking met ‘stakeholders', belangrijke personen voor ons 
project.  
Het samenwerkingsverband zal verder de Provinciale Staten NH en de 
gemeenteraad van Waterland geregeld op de hoogte houden van wat er 
gebeurt. Er speelt veel en het is van groot belang dat dit zo breed 
mogelijk gedragen gaat worden door de verschillende partijen. 
Als laatste wordt er meer focus gelegd op een  betere communicatie 
met de Waterlanders en andere betrokkenen. Dit zal onder andere 
gedaan worden door het nog actiever gebruiken van onze Facebook-
pagina en meer openbare informatie bijeenkomsten. 

5. Voorbereiding Schouw 
De volgende punten komen op verzoek van de dorpsraad Broek in 
Waterland aan bod bij de Schouw:  
▪ Middenstand 
▪ Bestuurskrachtonderzoek (resultaten) 
▪ Brede school 
▪ Bouwplannen (informatief, project ‘Waterlandswonen’) 
▪ Botenbeleid 
▪ Onderdoorgang (algemeen, informatief)  

6. Dorpsraadkrant (nav schetsdag) 
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De krant zal worden uitgebracht na de zomervakantie. Dan hebben we  
echt iets te melden hebben, omtrent de ontwikkelingen van de 
Onderdoorgang Waterland-alternatieven.  

7. Voortgang ‘jeugdhooiberg’ 
Een prachtig ‘skelet’ is al gebouwd door Evenboer. Bravo. Doordat het 
gebouw groter is dan ingeschat. m.n. betreffende het schilderen 
hebben we vertraging opgelopen. De jongeren zullen de JHB, vrijwillig, 
schilderen en zodoende moet er dus ook rekening gehouden worden 
met eigen agenda’s. De jongerenwerker is hiermee bezig. De opening 
staat nu gepland op woensdagmiddag 19 augustus om 17.00 uur. 

8. Wat verder ter tafel komt 
Niemand heeft iets bijzonders te melden. 

9. Rondvraag (afscheid Luuk Zaal en verplaatsing a.s. 
vergadering op 6 juli) 

Dorpsraadslid Luuk Zaal neemt na 2.5 jaar afscheid van de dorpsraad. 
Luuk wordt bedankt voor zijn inzet en namens de dorpsraad geeft 
Johanna hem het boek de ‘Waterwolf in Waterland’ cadeau. 

Verder wordt de aankomende dorpsraadsvergadering verplaatst naar 13 
juli i.p.v. 6 juli. Dit ivm de afwezigheid van de meeste DR-leden op 6 
juli a.s. 

Om circa 21:45 uur sluit de Voorzitter de vergadering. 

Volgende vergadering is op 13 juli om 20:00 uur in het Broekerhuis!
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