
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 12 oktober 2015

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

1. Opening
Ondanks het feit dat er slechts 2 leden van de DR aanwezig zijn, besluiten we toch de 
vergadering door te laten gaan, omdat er een aantal afspraken gecheckt moeten worden.
We meten een tijdspad uitzetten voor de komende weken. Met als doel het aanbieden van 
het eind rapport van ons Onderdoorgang-plan N247 aan de Provincie, streefdatum 15 
december 2015.

Naar aanleiding van de notulen d.d. 7 september.
1a. kranten container SOOS
Er is nog geen oplossing gevonden voor een nieuwe plaats voor de krantencontainer. De 
onderzochte oplossingen hebben niet tot een bevredigend resultaat geleidt. Een idee is 
nog om contact op te nemen met Stadsdeel Noord om te kijken of er een container 
geplaatst mag worden op de kruising van Galggouw/Wagengouw. Stadsdeel Noord is niet 
erg coöperatief , Johanna gaat hier achter aan. Actie: Johanna
Ook vragen we Debbie of zij nogmaals bij de buren van de Kringloopwinkel wil gaan 
praten over een mogelijke plaatsing aldaar.Actie: Debbie/Johanna
1b. toevoerweg Poort van Amsterdam
De heren C. te Boekhorst en R. Kingma blijven dit nauwlettend volgen. Het 
kernradenoverleg van 13 oktober is verplaatst naar 17 november. De DR heeft het op de 
agenda van dit overleg laten zetten. Johanna is bij dit overleg aanwezig. Wordt vervolgd.

2. Concept notulen 7 september
** nav jeugdhooiberg
De bouw is voltooid, opening geweest op 26 augustus. Financiën afgehandeld. Ontvangen 
subsidies uit Burgerparticipatie en Jeugdparticipatie pot €16.000,- Er is €4.124,50 niet 
besteed. Johanna neemt contact op met Petra B/Gemeente Waterland hoe we dit verder 
afhandelen. Actie: Johanna
** nav Onderdoorgang
Morgen, dinsdag 13 oktober gaat de crowdfunding actie van start. Johanna maakt vanuit 
de RABO rekening € 80,- over naar de crowdfunding rekening, dit zijn 3 giften, die al 
eerder zijn binnen gekomen op onze rekening. Actie: Johanna
Tussentijdse stand van ons "onderdoorgang-potje" van €5.000,- . 
We hebben t/m 01 oktober j.l. €2.197,44 uitgegeven.
T.a.v de start van de crowdfunding informeert Goof Marjo Spoor (griffier Ged. Staten N-H) 
en stuurt haar de link toe, ter informatie en hopelijk financiële ondersteuning. Actie:Goof
Johanna stuurt link door met begeleidende mail naar: Netwerk DR; B&W Gemeente 
Waterland; de Raad; IBEV; alle betrokkenen van de Schetsdag. Actie: Johanna

3. Ingekomen post, mail: naar aanleiding van..
Nog verder binnen gekomen, mails van Henk van Berkum en telefoon Gerard Meij.
Omdat er verder niemand is om bij te praten, besluiten we een plan van aanpak te maken 
voor de komende weken. 



PvA/ planning tot eind december

** Start crowdfunding 13 oktober Actie: Debbie
** Plaatjes perfectioneren door W&B/Hans van Daelen. Actie: Hans van Daelen/Goof
** Flyer laten maken/drukken ter verspreiding in week na de start van de crowdfunding.
    Actie: Hans Mulder/Johanna
** Opdracht aan W&B , uiterste datum 9 november Actie: Goof
** In de week voor 17 november DR krant laten maken en verspreiden ter info voor de   
    informatie avond op maandag 23 november
** 21 november interne cursus W&B aanwezig vanuit de DR: Goof, Debbie en ???
**Informatie-avond voor Broekers organiseren. Datum maandagavond 23 november
    Johanna vraagt optie bij kerkbestuur voor deze avond Actie: Johanna
** Informatie avond in de Broekerkerk. (Uitnodigen Hans van Daelen/Boudewijn Bach)

Actie Goof
** 18 december(uiterlijk)indienen uitwerking Onderdoorgang plan W&B aan de Provincie

door ????

We sluiten de vergadering om 21.10 uur.

Volgende DR vergadering NIET 2 maar 9 november!!
Graag allen aanwezig, de samenwerkingsverband groep vanaf 21.00 uur


