
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 7 september 2015

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Debbie Been; Jan Diek van Mansvelt; 
Johanna Huizer (notulen). Sander Lauret en  Tatia Englebert(vanaf 21.00 uur)

Afwezig(met bericht): Diana Molenaar; Michiel Hemminga.
Gasten: Gre Louw; Cor Meijster en Roel Kingma

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de 3 gasten van harte welkom. Hij stelt voor 
om de punten, die de gasten willen inbrengen aan het begin van de vergadering te 
behandelen. Zij zijn natuurlijk van harte welkom om de hele Dorpsraadvergadering bij te 
wonen.
1a. krantencontainer SOOS
Iedere week haalt een groep ouderen kranten op in Broek voor de SOOS. De container 
die zij voor de opslag hadden, moet van de huidige permanente plaats (terrein van Buurs) 
verwijderd worden. De volle container wordt 1x per maand verwisseld voor een lege. Sinds 
kort is er geen vaste plek meer voor de container, er zijn reeds verschillende mensen 
benaderd, maar tot nu toe zonder resultaat. Als er op korte termijn geen oplossing komt 
voor dit probleem zal de SOOS haar krantenophaal-service moeten staken.
Vraag: wat kan de DR in dezen voor ons betekenen?
Het betreft een grote zeecontainer (standaard maat, circa 9x3x3m), waar de Gemeente 
geen vergunning voor af kan geven op de openbare weg. 2 kleine containers wordt nog 
naar gekeken. De nieuwe locatie moet in Broek zijn en 1x per maand geleegd kunnen 
worden.
Goof heeft namens de DR al contact hierover gehad met de wethouder Jacob Kes. Hij zal 
bekijken wat er binnen de gemeente mogelijk is. Hierover nog niets terug gehoord.
Jan Diek biedt aan om opnieuw met huidige huurders van KEBO in gesprek te gaan, want 
dit lijkt voor nu de meest geëigende plek. Een andere mogelijkheid is wellicht een plek aan 
het eind van de Woudweeren bij Terpstra en/of Mars? Gre Louw onderzoekt deze beide 
mogelijkheden. Contact over mogelijke oplossingen loopt via Gre(SOOS)en Johanna(DR).

1b. Toevoerweg Poort van Amsterdam
Roel Kingma brengt het probleem in over de toevoerweg(en), dat gaat ontstaan als er 
geen betere ontsluiting komt voor het luxe water park De Poort van Amsterdam bij Uitdam. 
Er ligt een voorbereidingsbesluit ter inzage voor een tweede weg. Wethouder Laura 
Bromet is reeds gevraagd naar oplossingen die de gemeente hiervoor heeft, maar veel 
duidelijkheid is er nog niet. Voorstel is dat aanvoerroute via Monnickendam moet en niet 
via Broek. Via Durgerdam lijkt ook niet relevant. Er zal aan de nodige bewegwijzering 
gewerkt moeten worden om dit in goede banen te leiden. Cor te Boekhorst heeft in de 
vorige vergadering hier al het nodige over gezegd. Hij is met de Gemeente hierover in 
discussie. Johanna stelt voor om Cor te vragen naar zijn bevindingen tot nu toe en dit te 
delen met Roel. Om zo de krachten te bundelen.  
Daar het een gebieds-overschrijdend probleem betreft (het betreft meerdere kernen van 
de Gemeente Waterland) zal Johanna dit op de agenda laten zetten voor het 
eerstvolgende kernraden-overleg op dinsdag 13 oktober om 16.00 uur in het 
Gemeentehuis te M'dam. Actie: Johanna
1c. Onderhoud oorlogsmonument (kunstwerk)
Het oorlogsmonument bij de kerk is er weer slecht aan toe,het is vies en volgelopen met 
water. Dit gebeurt elke keer als het flink regent. Vorig jaar is dit al onderwerp van gesprek 
geweest tussen DR en Gemeente. Maar het lijkt niet afdoende opgelost te kunnen 



worden. Johanna neemt opnieuw contact hierover op met de betreffende afdeling om dit 
goed opgelost te krijgen. Actie: Johanna

2. Concept notulen d.d. 13 juli j.l.
Er geen op/aanmerkingen zijnde worden de notulen goedgekeurd met dank aan de 
notulist.

3. Ingekomen stukken per mail/post: actie en naar aanleiding van:
***Naar aanleiding van het zonder vergunning plaatsen van een transformatorhuis op de 
Keerngouw neemt Goof contact op met wethouder Kes om te horen wat de stand van 
zaken is. (zie correspondentie hierover vorige vergadering) Actie: Goof
*** De RABO-bank heeft ons laten weten dat de donatie die zij verstrekte aan stichtingen 
en verenigingen is vervallen m.i.v. 1 juli 2015. Dit betekent voor ons, als Stichting 
Dorpsraad Broek in Waterland, dat wij nu maandelijks €11,85 moeten betalen voor (niet) 
geleverde diensten. Ook als er geen acties zijn moeten we dit bedrag maandelijks 
betalen(!), oftewel € 142,20 per jaar! Johanna heeft al uitgezocht of er andere banken zijn 
die goedkoper voor ons zijn, gedacht wordt aan Triodos. ABN-AMRO, ASN, ING 
berekenen allen ongeveer hetzelfde bedrag.
Afspraak: we nemen dit punt mee naar de volgende vergadering op 12 okt a.s. als we de 
financiën op de agenda hebben.

4. Terugrapportage Schouw van 17 augustus j.l.
***We hebben de wethouder, Gabrielle Bekhuis, en het hoofd Openbare Werken, Jan 
Uidam, bijgepraat over de Onderdoorgang N247.
***Op de Schouw door Broek zijn we in Broek-Zuid geweest. Met name om de stand van 
zaken rondom het (nog niet) hebben van een Botenbeleid opnieuw onder de aandacht te 
brengen bij de Gemeente. De wethouder vertelde dat zij een plan, genaamd Parc-line, 
heeft ingebracht bij de Raad. Het betreft het installeren van detectiepunten onder de 
verschillende bruggen in Broek. Als eigenaar van een boot koop je een "vaarbewijs/
parkeerkaart" waarmee je dan automatisch betaalt. Eenzelfde principe als de "app-
parkeerkaart" die je tegenwoordig voor je auto kunt aanschaffen.
Wij hebben gelijk laten weten, dat dat o.i. het probleem van steeds grotere boten van niet 
Broekers, die o.a. in het Havenrak en Broek Zuid liggen, niet oplost.
We krijgen nog meer informatie hierover.
***Brede School. De Quick-scan komt er aan. 
Zoals al eerder bekend gaat de bouw van de Brede School in Monnickendam en Broek 
gelijk oplopen. Verwachting is dat het 2017 zal zijn voor het klaar is.
Debbie brengt het parkeerprobleem van  de bakfietsen bij de huidige school in. We 
bekijken de situatie. Hoofd Openbare Werken neemt dit mee. We horen hierover terug.

5. Jeugdhooiberg
26 augustus heeft wethouder Jacob Kes de jeugdhooiberg officieel geopend door het 
aanschroeven van het plaatje met sponsoren!! (zie foto's op de DR site) 
Johanna zal de laatste rekeningen betalen, zodat we dit hoofdstuk financieel  kunnen 
afsluiten, middels het verantwoorden van het Jeugd-participatie en het Burgerparticipatie 
geld dat wij uit beide "potten" ontvingen. Actie: Johanna
Vervelend genoeg is er vanmiddag een mail binnengekomen bij de Gemeente Waterland 
vanuit de Provincie. Het hek bij de bushalte (dat het parkje afsluit 's avonds) is ontwricht  
en sluit niet meer. Dit wordt nu gelijk neergelegd bij de jeugdhooiberg bezoekers. De 
jongerenwerker neemt dit mee in zijn contact met de bezoekende jongeren.



6. Onderdoorgang N247
Er zijn 3 punten, waar de komende maanden actie op genomen moet worden: de lobby 
(incl 2e editie DR-krant); uitwerking plan; start crowdfunding
**Wat betreft de crowdfunding is het wachten op de 3D tekening van Witteveen&Bos. Is 
nodig om de actie te kunnen starten, tekening wordt binnen nu en 2 weken verwacht. 
Debbie en Celine starten direct daarna met de crowdfunding. Tatia zal dit "materiaal" 
sturen naar de ondertekenaars van de TUNNEL JA-actie.
** Goof heeft ons plan gepresenteerd op de interne cursus ‘Integraal Ontwerpen’  geweest 
van Witteveen&Bos. Wij zijn een van de drie praktijk situaties waar de cursisten zich de 
komende 3 maanden over gaan buigen. 15 technici brengen 21 november hun voorstel ter 
verbetering in. Die input kunnen we mogelijk goed gebruiken om ons plan verder te 
verfijnen!
** voor de lobby hebben we 4 a 5 "bullets-points" nodig.
* geen stoplichten
* geen brug
* dorp wordt één
* doorstroming OV
Goof en Sander maken deze week een opzet voor Celine. Tekst wordt vrijdag 11 
september gebruikt bij overleg met IBEV in Volendam. Actie: Goof/Sander
De wervende tekst (zgn ‘pitch’) wordt direct op de DR site geplaatst. We willen graag een 
bijeenkomst voor omwonenden om het concept ontwerp van Witteveen&Bos te 
presenteren, dat kan wellicht 2e helft november. Het gaat daarbij om het creëren van 
draagvlak.
Eind september 2e ed. DR-krant met 3D tekening en pitch. Doel is het  ophalen van geld!
Samenvattend:
**** eind september 2e ed. DR-krant en start crowdfunding
**** 5 oktober inspreken bij Cie Mobiliteit&Wonen Provinciehuis te Haarlem
**** zodra financiele doel is gehaald met crowdfunding, Witteveen&Bos opdracht verlenen
**** lobbyen (IBEV; busonderneming; Ondernemingsvereniging Waterland, politiek)
**** 21 nov.: presentatie cursus Witteveen&Bos
**** half/ eind november bijeenkomst organiseren om draagvlak te creëren.
**** eind november  een concept uitgewerkt plan van Witteveen&Bos
**** december: presentatie plan aan Provincie
Goof werkt dit in een overzichtelijke planning uit, in overleg met Hans van Daelen (W&B). 
Actie Goof

7. Wat verder ter tafel komt.
Ingekomen nieuwsbrief van St. Behoud Waterland. OP 23 september organiseert de 
stichting een discussie-avond in het Weeshuis te M'dam. Onderwerp: "bij welke 
gemeentelijke samenwerking zijn natuur en landschap het meest gebaat?"
Jan Diek probeert namens de DR aanwezig te zijn.

Er verder geen punten meer zijnde , sluit de voorzitter om 22.00 uur de vergadering, met 
dank aan allen voor hun inzet!

Volgende DR-vergadering op maandagavond 12 oktober om 20.00 uur

Gewijzigde datum dus!!


