
Notulen DR-vergadering d.d. 8 februari 2016

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter), Jan Diek van Mansvelt, Michiel Hemminga, Johanna 
Huizer (notulen)
Afwezig: Debbie Been (met bericht)
Gast: Jerome den Enting (Jongerenwerker Gemeente Waterland)

1. Opening
Voorzitter opent de vergadering,  heet Jerome van harte welkom en geeft hem het woord. 
Jerome heeft 2 punten: terugblikken op datgene wat wij, het afgelopen jaar gezamenlijk 
hebben bereikt en op welke wijze wij elkaar kunnen blijven versterken.
*** Mijlpaal in 2015 was het tot stand brengen (samen met de Broeker jeugd) van de 
Jeugdhooiberg. Gezamenlijke volhardendheid heeft gezegevierd! In het voorjaar daar iets 
organiseren om de waarde van deze plek te vieren? Jerome komt met voorstel. 
Actie:Jerome
In het verlengde daarvan vraagt hij ons of de DR een idee heeft of er een plek is in Broek, 
waar voor en met de jeugd iets meer ontwikkeld kan worden. 
DR stelt voor kontakt op te nemen met Atsie Drijver om te kijken wat de mogelijkheden zijn 
in De Draai 33. Actie: Jerome.
*** Jongerenhuisvesting. Jerome heeft zich ten doel gesteld om in 2016 veel meer 
aandacht te vragen voor Jongerenhuisvesting binnen de gemeente-grenzen. Bij navraag 
hoort hij, dat veel 18+ jongeren tevreden zijn met hun leven en met de plek waar zij 
wonen. Maar uit huis gaan en in de buurt blijven wonen is praktisch onmogelijk in de 
huidige situatie. Terwijl het merendeel van de jongeren dit wel wil. De jeugd zal zelf in actie 
moeten komen en woonruimte gaan eisen. Daar zal hij zich op gaan richten. De DR is het 
grondig met hem eens, dat er veel meer gebouwd zou moeten worden voor jongeren b.v. 
in de vorm van starters-woningen. Dit heeft onze aandacht bij alle bouwplannen, die 
ontwikkeld worden!!

2. Notulen DR-vergadering d.d. 11 januari 2016
** nav punt 3: het bestuur besluit om per 1 januari 2016 het DR-netwerk te beperken tot 
inwoners en organisaties in Broek in Waterland. Geïnteresseerden kunnen op onze DR-
site alles nalezen, daar deze zeer frequent wordt bijgewerkt.
** nav punt 7: er wordt een gezamenlijke avond georganiseerd op maandagavond 22 
februari a.s.
Er geen verdere op-aanmerkingen zijnde worden de notulen goedgekeurd met dank aan 
Johanna.

3. Ingekomen post, mail; reacties , naar aanleiding van....
** mail van de gemeente betreffende Stimuleringsfonds geeft aan dat er meerdere 
momenten per jaar zijn, waarop een beroep op geld uit het Stimuleringsfonds kan worden 
gedaan. Max.bedrag is € 2.500,-. De aanvraag-eisen, etc zijn terug te vinden op de site 
van de Gemeente Waterland.
** mail mevr. Cloo (De Bolder); zij wil graag kennismaken om te kijken, wat De Bolder voor 
ons kan betekenen en vv. Johanna belt haar. Actie: Johanna
** Van 8 t/m 12 februari is de Gemeente Waterland het onderwerp bij het programma 
Geloof, hoop en een heleboel liefde... NPO 2 van 18.10 tot 18.50 uur.
** Omver rijden paaltjes rozenperkjes hoek Wouter Jesse.  Betere oplossing gewenst. We 
nemen het mee naar het halfjaarlijks overleg op 16 febr. a.s. Actie: Johanna
** We zeggen lidmaatschap VvKkNH nog niet op. Betalen Actie: Johanna
** Goof gaat naar de Jaarvergadering van de Broeker Gemeenschap op 12 april a.s.



** Afspraak met wethouder Runderkamp (gemeente E/V) op 24 febr. 13.30 uur. op zijn 
kamer in Stadhuis Volendam, Jan Diek gaat mee ipv Goof.
** via de accountant van het Broekerhuis kwam er de aanvraag om achterstallige, niet 
betaalde rekeningen te vereffenen. Johanna heeft alles uitgezocht voor zover mogelijk. 
2007 niet meer terug te vinden. Andere rekeningen bleken wel betaald. Maar van het 
afgelopen jaar een aantal niet. Alles doorgesproken en betaald. Alle rekeningen van de 
DR t/m januari 2016 zijn betaald!!

4. Voorbereiding halfjaarlijks overleg met Gemeente Waterland
 Nog extra op de agenda het Leander-huisje. Jan Diek, Debbie en Johanna gaan.
Agenda en concept notulen d.d.Schouw 17 augustus reeds in bezit.

5. Bereikbaarheid Waterland (vervolgstappen)
Er lopen verschillende afspraken met de fractie voorzitters van de verschillende 
provinciale  partijen. 
VVD - was een goed gesprek, goed voorbereid, zal E. Post bevragen. 
PvdA- goed gesprek, veel kritische vragen, gingen in de opponenten stoel zitten.
Purmerend moeten we nog een afspraak met de betr. wethouder, dhr H. Krieger (VVD) 
maken. Actie: Johanna
Voor 25 feb. moeten we nog een voorzitter vragen, evenals voor het 2e overleg op 10 mrt 
a.s. In beide gevallen om 15.00 uur op het Gemeentehuis M'dam. 
We komen uiteindelijk uit bij Bas Nieboer, die deze klus zal klaren. (= goedgekeurd door 
de provincie) 
Goof belt met Bram nav zijn aanbod om een gesprek voorafgaand aan 25 feb te hebben.
Stadsregio Amsterdam: Goof heeft de rapporten gestuurd met een begeleidende brief en 
gevraag om een reactie. We gaan niet meer inspreken, (idee van Peter Selvis).

6. Voorbereiding Jaarvergadering 2015.
Ivm reisschema Goof verzetten we de Jaarvergadering  op maandagavond 11 april a.s.
Johanna checkt of deze datum kan ivm boekingen Broekerhuis. Actie: Johanna
Er moet nog een Jaarverslag 2015 gemaakt worden. Actie : Goof
Financieel Jaarverslag ligt bij de kascommissie, moet nog een afspraak over gemaakt 
worden. Actie: Johanna
We besluiten ons netwerk nu reeds deze datum door te mailen. Actie: Johanna
En een stukje te maken voor de BG-krant Actie: Goof/Johanna

7. Rondvraag.
Er geen rondvraag zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur.

Volgende DR-vergadering op maandagavond 14 maart a.s. om 20.00 uur


