
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 11 januari 2016

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

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen gasten en er is geen afmelding van 
Michiel Hemminga.

2. Concept notulen Dorpsraadvergadering 7 december 2015
Er zijn tekstueel en inhoudelijk geen op-aanmerkingen op blz 1,2 en 3
Ten aanzien van de actiepunten: 
**Supermarkt. Het is niet gelukt contact te leggen met Harry de Gier om eventueel 
gezamenlijk  actie te ondernemen. Er zijn 4 boden gekomen op de grond van het KEBO-
meubel. Nog niet bekend aan wie de Wooncompagnie gaat verkopen. We blijven de 
ontwikkelingen volgen, maar momenteel geen actie.
** Plantenbakken: Goof heeft situatie bekeken nav verzoek Gemeente. Aanvraag  was 
voor 3 bakken, maar wegens onvoldoende ruimte komt er 1 bak.
** Jeugdhooiberg: Goof wil graag contact met Jerome om te kijken hoe het gaat met het 
gebruik van de JOP, o.a. nav de oplevering. Jerome komt de volgende DR-vergadering 
ons bijpraten.
Hierbij worden de notulen vastgesteld.

3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van:
Nav. : Debbie, Goof, Michiel en Johanna  zijn naar de nieuwjaars-recepties geweest in het 
Broekerhuis en van de Gemeente Waterland.
Nav. : We besluiten om het DR-netwerk te beperken tot inwoners en organisaties, die in 
Broek in Waterland wonen. Geïnteresseerden buiten Broek kunnen alles nalezen op onze 
DR-site, die zeer regelmatig wordt bijgewerkt.

4. Voorbereiding Overleg Gemeente Waterland op 16 febr. om 16.00 uur.
Zonder tegenbericht vanuit de wethouder is ons volgende gemeentelijk overleg a.s. 16e 
februari. Onze punten:
** Supermarkt (informatief/stand van zaken)
** Bredeschool/Quickscan (stand van zaken)
** Onderdoorgang (stand van zaken)
** Botenbeleid (stand van zaken)
** Ontwikkeling Poort van Amsterdam
** Verplaatsing JOP (wie gaat dat betalen)
Johanna stuurt deze agendapunten naar secretariaat wethouder Bekhuis. Actie: Johanna

5. Bereikbaarheid Waterland.
Goof heeft een samenvatting van het Onderdoorgang Rapport gemaakt. Op alle punten 
scoren we hetzelfde of veel beter dan de Provincie-plannen. Alle criteria van de  provincie 
zijn meegenomen. Bij de overhandiging gaan Remon de Jong en Marijn Zurburg als pers 
mee om opnames te maken. Johanna meldt hen aan bij Bram Derix. Actie: Johanna
We versturen het rapport digitaal via Mevr. Marjo Spoor. Papieren versie rapporten nemen 
we mee. Actie: Goof



We polsen mevrouw Spoor ook over de beste manier om de fractievoorzitters van de 11 
politieke  provinciale partijen te benaderen. Actie:Goof
Wat doen we met de 2e variant? Bram geeft eind februari een reactie op ons plan. Na 
aanleiding van deze indicatie, kunnen we besluiten om de variant als nog in te brengen.
Persbericht er op woensdagochtend voor 11 uur eruit! Actie: Johanna

6. Financiën.
** JOP het geld dat er overgebleven is (€ 4.124,50) is teruggestort naar de Gemeente 
Waterland. De mogelijke onderhoudskosten, die er aan zullen komen de komende jaren 
zullen apart begroot moeten worden. En daar moet apart een verzoek voor worden 
ingediend.
** Kascommissie. (Johan Lok en Cor te Boekhorst)
Johanna zal zorgen dat zij op tijd de Jaarrekening 2015 krijgen. Actie; Johanna
We zullen moeten kijken hoe we meer geld genereren, daar de donaties dramatisch zijn 
terug gelopen. Terwijl er weer heel veel financiële ondersteuning was voor kosten van het 
rapport Onderdoorgang.
Hieraan vast zit ook de vraag hoe we onze site meer onder de aandacht krijgen om op 
deze manier meer geld binnen krijgen.

7. Wat verder ter tafel komt.
Vanuit de Gemeente is er een brief binnen gekomen, waarin  verschillende organisaties 
worden uitgenodigd om mee te denken over de koers van het ruimtelijk beleid  tot 2030. 
Dit in de vorm van een omgevingsvisie.
Er zijn 3 bijeenkomsten in verschillende kernen.
** Woensdagavond 3 februari gaat Goof naar Broekerhuis . Onderwerp: "Identiteit versus 
verandering". Aanvang: 19.30 uur
** Donderdagavond 11 februari gaat Jan Diek naar Dorpshuis Uitdam. Onderwerp: "Water, 
Land en Dijken". Aanvang: 19.30 uur.
** Maandagavond 15 februari gaat Johanna naar Dorpshuis Ilpendam. Onderwerp: 
"Reuring en leefbaarheid in de kernen". Aanvang: 19.30 uur.
Johanna meldt aan.  Actie : Johanna

8. Rondvraag.
Er geen rondvraag zijnde. sluit de voorzitter de vergadering om 21.25 uur

Volgende DR-vergadering op maandagavond 8 februari 2016


