
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 9 november 2015

Aanwezig : Debbie Been; Goof Buijs; Jan Diek van Mansvelt; Michiel Hemminga; 
Johanna Huizer (notulen)
Afwezig :  Diana Molenaar (met bericht)
Gasten: Cor te Boekhorst; Jeroen Brenninkmeijer; Werncke Husslage.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
Belangrijke mededeling: 
Vanmorgen is de officiële opdracht verleend aan Witteveen&Bos!
Er zijn 3 toevoegingen bij de agenda. 
Bij agenda punt 4 wordt de middenstand toegevoegd nav artikel in Prettig Weekend.
Bij punt 1b van de notulen wordt de mail toegevoegd van Cor te Boekhorst
Via de post is er een vooraankondiging ontvangen  voor de Herdenkingsbijeenkomst 
Watersnoodramp. De herdenking vindt plaats op donderdag 14 januari 2016 op Marken.
Officiële uitnodiging volgt. We sturen de vooraankondiging door naar Oud Broek en de 
Broeker Gemeenschap. Actie: Johanna

2. Concept notulen d.d. 12 oktober 2015.
Bij punt 1b: Cor heeft een gesprek gehad met ambtenaren van de Provincie over de 
borden bij de afslag Broek Zuid. Zij zijn het eens, dat deze bewegwijzering  veranderd 
dient te worden. Om te zorgen, dat de toekomstige gebruikers van het recreatiepark "De 
Poort van Amsterdam" via Monnickendam rijden, wordt bekeken of de borden kunnen 
worden aangepast. Dan wel dat er borden worden bijgeplaatst. Cor blijft dit volgen.

3. Ingekomen post, mail: reacties, naar aanleiding van...
N.a.v. persbericht Stadsraad Monnickendam. Vraag: "Is het geen goed idee om de 2-
wekelijkse column in Prettig Weekend van de Stadsraad af te wisselen met berichten 
vanuit de andere kernraden van de Gemeente Waterland?"
Johanna brengt dit in het eerstvolgende Kernraden-overleg op 17 november a.s. 
Actie: Johanna
N.a.v. de mail van dhr van der Zee over de "fietsen-overlast" in de fietsstallingen bij de 
bushaltes in Broek moeten we eerst uitzoeken wie hiervoor verantwoordelijk is.
Actie: Johanna

4. Container SOOS
Johanna is, conform afspraak in de weer geweest om contact te leggen met Stadsdeel 
Noord ivm mogelijke plaatsing van de kranten-container op grens Gemeente 
Waterland(GW) en Amsterdam. Dit is niet gelukt. Contact gezocht met Hoofd Openbare 
Werken (GW). Container probleem speelt ook in Ilpendam. Vanwege de omvang/uiterlijk 
van deze containers is plaatsing uiterst moeilijk.
In Marken hebben ze het opgelost door een garage te huren. Het lijkt ook de enige 
oplossing hier in Broek. Johanna heeft deze "oplossing" voor gelegd aan Gre Louw, de 
contactpersoon in dezen. Wordt vervolgd.
Debbie vertelt dat zij contact heeft gehad met de ouderen van de SOOS om hen te 
vertellen over de Onderdoorgang. Hier werd na uitleg enthousiast op gereageerd!
4a. Middenstand



Er is een reactie geschreven door Jan Diek naar aanleiding van de ingezonden brief van 
Harry de Gier in Prettig Weekend. Wat doen we ermee? Vragen we de Gemeente om een 
gezamenlijk standpunt, ook zij worden genoemd in het artikel?? Actie: Goof
We kiezen voor de titel: " met open ogen naar een lokale supermarkt in Broek".
Johanna brengt in, dat haar buurman Jan Mars nu genoemd wordt als lid van het 
actiecomité. Zij zal hem vragen om te bemiddelen, zodat we eindelijk eens om de tafel 
kunne  gaan zitten met het comité. We hebben immers dezelfde belangen : een 
supermarkt(je) in Broek! Actie : Johanna  

5. Bereikbaarheid Waterland
Resumerend mogen we stellen dat de crowdfunding actie een waanzinnig succes is.
Met vooral dank aan Debbie voor haar niet aflatende betrokkenheid!!
In 16 dagen het bedrag binnen halen en vervolgens door naar 116% is zeer bijzonder. 
Onze crowdfunding actie wordt als voorbeeld gebruikt op de Plattelands Parlement-dag. 
Debbie is uitgenodigd om onze actie toe te lichten in een workshop van voorjebuurt.nl.
Dit bedrag is bijeengebracht door 215 supporters, waarvan de gift van de RABO bank het 
"afmaakte".
Bij het ontbijt met de VOWA vonden we deze ondernemers enthousiast aan onze kant. In 
het Economisch Forum N-H bald van het georganiseerde bedrijfsleven in Noord Holland 
staat een TOP 10 van wensen, waar de situatie van de N247 op nr 4 voorkomt!!
Ook in de voorlichting-avond  aan  de Raad (Gem.Waterland) was iedereen enthousiast.
Maar......
**hoe krijgen we de provincie mee?
**hoe krijgen we de branche organisatie transportwezen mee?
**hoe verhouden onze plannen zich tot de toekomstige plannen voor/van de regio?
Vanuit de VOWA wordt aangegeven "laat je zien" (bv op de Kerstmarkt in M'dam); neem 
contact op met het transportwezen. Vraag de verschillende politieke partijen op 
gemeentelijk niveau de contacten provinciaal niveau aan te spreken.
Met dit succes van de crowdfunding actie heb je iets sterks in de hand!!

Planning vanaf 9 november tot 18 december.

---23 november Voorlichtingsavond in de Broekerkerk
---24 november Value Engineering Sessie  van 15.00 tot 20.00 uur
    (deze datum is inmiddels gewijzigd in 2e week december)
---9 december concept klaar 
    (is inmiddels gewijzigd in 3e week december Voorlopige Raming klaar)
---17 december eindrapportage
--- 18 of 21 december overhandiging aan Gedeputeerde Mevrouw E.Post
    ( is inmiddels gewijzigd in 13 januari 2016 ivm kerstvakantie mevrouw Post,
                    dit is middels een officieel schrijven vanuit de Provincie bevestigd)

6. Uitnodiging/programma Informatieavond 23 november a.s.    

19.30 tot 20.00 uur - Inloop (koffie/thee en koekje)
20.00 tot 20.10 uur - Inleiding door voorzitter DR
20.10 tot 20.30 uur - Presentatie W&B door Hans Van Daelen
20.30 tot 21.30 uur - Vragen Ronde
22.00 - Sluiting

http://voorjebuurt.nl


De heer Robert Zaal is de avond-voorzitter.
Plan B houden we als, second best achter de hand. 
Uitnodigingen (kaarten) laten maken door Hans Mulder; persbericht maken en rondsturen; 
pers uitnodigen, etc Actie: Johanna
Verspreiding kaarten in Broek; Edam Volendam; Monnickendam regelen: Actie:Johanna 
Goof neemt contact op met Marjo Spoor ivm uitnodigen statenleden provincie NH.
Jeroen Br. brengt in dat het een goed idee zou zijn om een convenant af te spreken met 
de provincie. Een formele afspraak op welke gronden ons plan vergeleken wordt met het 
plan van de provincie. Is er sprake van een eerlijke verhouding? etc.
We leggen dit voor aan Hein Struben voorzitter van de Cie Mobiliteit&Wonen(prov.NH)
Actie: Debbie

7. Wat verder ter tafel komt.
Debbie: er is vanuit de Ouderraad van de school contact geweest met Hoofd Openbare 
Werken van de gemeente ivm met de fietsen en bakfietsenparkeerplaats bij de school. Het 
is beter dan het was, maar het kan beter. Wordt vervolgd.
Cor: de ontwikkelingen rondom de Trambaan voorzien nog steeds niet in een weg, 
waarover het bouwverkeer kan rijden! Wordt vervolgd Cor houdt dit in de gaten.
Jan Diek: er zijn plannen ontwikkeld voor een "zelf-pluk-tuin", eerste kennismakingsavond 
a.s. woensdagavond 11 november. Wij vinden dat een goed idee!!
De leden van de DR die dit jaar zijn toegetreden vragen naar de afwezigheid van Diana M. 
Goof legt kort uit, dat zij heeft aangegeven, inmiddels een jaar geleden dat zij ivm 
persoonlijke omstandigheden voorlopig niet actief kan zijn in/voor de DR. Johanna zal 
contact met haar opnemen om te vragen hoe het nu met haar gaat. Actie: Johanna
Er geen verder punten zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt alle aanwezigen 
uit om samen even een glaasje te drinken om ons crowdfunding succes te vieren!

Volgende Dorpsraadvergadering maandagavond 7 december 2015


