
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 13 juli 2015

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter), Jan Diek van Mansvelt, Michel Hemminga, 
Johanna Huizer (notulen), als gast Cor te Boekhorst
Afwezig: (met bericht): Debbie Been, Diana Molenaar

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet dhr. Cor te Boekhorst van harte welkom. 
Er zijn 2 aanvullingen voor de agenda, t.w.: gesprek met wethouder Kes en ontwerp 
ontwikkelingsplan Molengouw 24(dit ontwerp wordt ter kennisneming aangenomen)

2. Notulen DR-vergadering d.d. 1 juni j.l.
Blz 1: geen tekstuele en/of inhoudelijke opmerkingen.
Blz 2: inhoudelijk punt 4. wie zijn de belangrijke personen? De voorzitter geeft aan dat 
men moet denken aan; de gemeente Waterland/Burgemeester/Stadsregio-ambtenaren/ 
ambtenaren op provinciaal niveau.
Blz 3: punt 7 tekstueel rare zin die begint met Doordat, etc. wordt gewijzigd .
Er verder geen op- aanmerkingen zijnde zijn de notulen goedgekeurd met dank aan Luuk.

3. Ingekomen post, mail: reacties, naar aanleiding van...
Nav telefonisch gesprek met wethouder Kes brengt Johanna in, dat er geen plan ligt bij de 
SP(Gemeentelijk noch landelijk) voor de problematiek rond de  N247.   
Verder informeerde dhr Kes naar de bouw van een Liander kas(tje) op de Keerngouw. De 
gemeente wil graag op de hoogte gesteld worden van eventuele acties, die reeds 
genomen zijn. Want bij de Gemeente was over de mogelijke plaatsing niets bekend, er is 
geen vergunning afgegeven. Goof informeert bij de fam. Kesselaar naar "hun dossier". 
Dan kan dat door naar wethouder Kes. Actie: Goof
Nav kennismakingsgesprek met wethouder Jean van der Hoeven doet Goof verslag. Goof, 
Debbie en Johanna waren aanwezig en hebben een zeer positieve indruk gekregen van 
wethouder Verhoeven. We hebben de volgende items besproken: de Onderdoorgang; het 
PPhPaulplantsoen; de Buurtsuper en de Bredeschool.
De wethouder bleek goed op de hoogte van de verschillende onderwerpen en heeft ons 
bruikbare tips en suggesties gegeven voor het Onderdoorgangproject. Tav van het 
PPhPaulplantsoen liet hij weten dat de gemeenteraad nog steeds achter het plaatsen op 
de Monumenten-lijst staat. Hier wordt  niet aan getornd. Ondanks het gesprek met de 
directeur van de Wooncompagnie wat plaats zou vinden.
De lokale buurtsuper blijft de voorkeur houden van de Raad, ook dat staat nog steeds!
Ten aanzien van de Bredeschool informeerde hij ons dat er niet gewacht gaat worden, 
totdat de Bredeschool in M'dam klaar is. Er is een nieuwe projectleider aangesteld, dhr 
Gerald Roerdinkveldboom, die beide projecten zal begeleiden. Start in september a.s. Het 
is de ambitie van het College om dit met de nodige spoed "vlot te trekken"!

4. Bereikbaarheid Waterland
Het samenwerkingsverband onderdoorgang is hard aan het werk om een eerste PvA op 
tijd klaar te hebben voor de presentatie eind juli aan de Cie Mobiliteit&Wonen van de 
Provincie N-H. 7 Varianten zijn het resultaat van de Schetsdag. Voor- en nadelen zijn 
geformuleerd. 2 Varianten hebben de voorkeur en zullen verder uitgewerkt worden. 
Witteveen &Bosch hebben een offerte gedaan voor de uitwerking. Deze 
uitwerkingskostenmoeten we binnen zien te halen. De Dorpsraad heeft dit geld zelf niet! 



De lobby-club maakt hier plannen voor. Ook zijn er al meerdere gesprekken gevoerd 
hierover.
Het betreft :
1. variant met aquaduct en verdiepte onderdoorgang
2. variant met 3 verhoogde rijbanen en een plein onder het maaiveld, waardoor Broek 

Noord en Zuid weer als 1 dorp kunnen gaan functioneren.
Een belangrijk doel van de lobby-club is ook om dit alles breder te trekken. Het moet niet 
alleen maar "die Broekers willen schone lucht hebben" zijn!

5. Voorbereiding Schouw
Er is nog steeds geen voorstel voor het Schouw gekomen van wethouder Bekhuis, 
ondanks meerdere verzoeken onzerzijds. Johanna neemt opnieuw contact op met 
secretariaat. Actie: Johanna

6. Dorpsraadkrant
In augustus moeten we deze vormgeven. Vooral vullen met informatie over de 
Onderdoorgang en de bijeenkomst op 31 augustus. Materiaal gebruiken vanuit het PvA. 
Celine vragen, zij is erg goed in communicatie. We denken aan 1 A4-tje. Er zal ook 
informatie over de jeugdhooiberg in moeten Actie: Goof/Johanna

7. Voortgang Jeugdhooiberg.
Er is een mooie constructie gebouwd!! Het schilderen door de jeugd is gelukt, maar heeft 
voor veel hoofdbrekens gezorgd ivm de organisatie hiervan. Chapeau Jerome!!
Goof praat ons bij over de verdere ontwikkelingen. 
We gaan er nu vanuit dat een reële openingsdatum woensdagmiddag 19 augustus  om 
17.00 uur zal zijn. We hopen dat de burgemeester en/of de betreffende wethouder de 
opening zullen gaan verrichten. Johanna doet navraag. Actie:Johanna

8. Wat verder ter tafel komt.
***Het Schouw van de adoptieplantenbakken door Goof en Luuk is goed verlopen. De 
bakken staan er mooi bij!! De DR-leden keuren het goed. Verslagje met foto's wordt 
doorgestuurd naar de Gemeente tav mevrouw Debbie Nuijten. Actie: Goof 
***Goof  maakt ons attent op de draadeinden die nog uit het nieuw geplaatste bankje 
steken tegenover de familie Koot/Eilandweg. Echt gevaarlijk!! De foto maakt dit zeer 
inzichtelijk. Snelle afwerking is  gewenst. Johanna neemt contact op met Jan Uidam, 
omdat wachten op het Schouw met wethouder Bekhuis te lang duurt. Actie: Johanna
*** Cor brengt in dat het woonproject Trambaan van start is gegaan en dat alle woningen 
binnen no time waren verkocht! Maar er is nog niets bekend over de noodweg, die 
weggehaald is, nadat de eerste bouwfase was afgelopen. Tjerk D. over wiens land deze 
weg loopt heeft hierover nog niets gehoord. Ook bij de DR is er niets over bekend. De 
bewoners in Broek Zuid maken zich zorgen over hoe het verder gaat. Cor gaat hier 
achteraan bij de Gemeente en informeert Johanna over de vorderingen.
*** Cor wil graag dat bij het eerstvolgende Schouwen we de wethouder attent maken op 
de plaatsing van de borden bij de kruising N247 en afslag Broek Zuid. Doordat de borden 
in de rijrichting staan kan men vanuit de auto niet zien welke afslag men moet nemen.
Dit zou straks met de uitbreiding van de camping bij Uitdam grote (nare) gevolgen kunnen 
hebben voor het verkeer in  Broek-Zuid. We plaatsen het op de agenda voor het Schouw. 
Actie:Johanna

Er verder geen dringende rondvragen meer zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 
21.44 uur.  Volgende Dr-vergadering maandagavond 7 september 2015




