
Notulen DR-vergadering d.d. 14 maart 2016

Aanwezig: Jan Diek van Mansvelt (verv. voorzitter); Debbie Been; Michiel Hemminga; Jo-
hanna Huizer (notulen)
Afwezig: Goof Buijs (met bericht)
Gast: Johan Lok

1. Opening
Jan Diek neemt de voorzittersrol waar ivm afwezigheid Goof. 
Op het laatste moment is er een afmelding gekomen van de Jongerenwerker Jerome den 
Enting ivm bezigheden elders. We bespreken wel zijn agendapunt, t.w. de hernieuwde 
vernielingen aan het JOP en de graffiti in de fiets-voetgangers tunnel. (binnen 1 maand)
De verantwoordelijkheid/onderhoud van de tunnel is geen zaak voor de DR. Wel proberen 
we om 1 lijn te trekken ivm herkenning van de tags, die ook op het JOP zaten 1 maand 
geleden.  Gemeente, politie en jongerenwerker proberen een casus op te bouwen om te 
achterhalen wie het zijn en wat eraan te doen.
Voorstel vanuit de DR om samen met leerlingen van de school in de tunnel echte graffiti 
neer te zetten, want onder de graffiti spuiters is er een onuitgesproken wet, dat je niet over 
de tag van een ander heen gaat spuiten. Dit kan wellicht geregeld worden via de partner 
van Debbie. Actie: Debbie
De bekladding en vernieling is een andere zaak.
De jongerenwerker laat nog weten of een hernieuwde melding bij de politie gewenst is. De 
DR besluit in ieder geval om de branding van een hakenkruis in het raam te melden bij het 
Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland (info@bdzaanstreek.nl)Actie:Johanna

2. Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 8 februari 2016
Er geen op-aanmerkingen zijnde worden de notulen goedgekeurd, met dank aan de notu-
list.

3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van........
**Ivm contact met de Stadsregio Amsterdam meldt Michiel dat hij de journalist gesproken 
heeft, maar dat deze er nog niet aan toegekomen is. Johan geeft aan dat vertegenwoordi-
gers van de verschillende deelraden hierin zitten en dat er vaak allerlei belangentegenstel-
lingen zijn. 
Op dit moment is een heikel punt dat de metropool Groot Amsterdam met de bouw van de 
NZ-lijn de bussen vanuit de omringende gemeentes buiten de stad probeert te gaan hou-
den. De gemeentes willen het OV transport tot aan het CS laten lopen. Tegengestelde be-
langen maken de overleg structuur moeizaam.
** n.a.v. de mail van N. van Veen. De verkeersonveiligheid rondom de Hellingweg-brug, 
het te hard rijden is een heikel punt. De DR heeft het ingebracht in het halfjaarlijks overleg 
met de Gemeente op 16 feb j.l. Het is een bekend probleem, men gaat kijken wat er ge-
daan zou kunnen worden om de snelheid te verminderen. Wij horen terug van de Ge-
meente.

4. Terugrapportage Halfjaarlijks Overleg Gemeente d.d. 16 februari j.l.
Het was een goed overleg. Aan de orde zijn geweest: Supermarkt/Brede-school/Quick-
scan/Boten-beleid/Ontwikkeling toegang tot Poort van Amsterdam/ Stimuleringsfonds en 
het Leander-huisje
** Het Leander-huisje wordt verplaatst.
** er was nog informatie over de nieuwe eigenaar van het KEBO-meubel terrein.
** Quick-scan wordt nu geanalyseerd, komt terug naar DR en bewoners Broek
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** Boten-beleid 
Vraag van de wethouder of de DR contact kan opnemen met de eigenaren van de boten 
die langs het Leeteinde liggen. De grote boten versperren vaak de doorgang. Bij nader 
onderling  overleg hierover besluit de DR hier geen gehoor aan te geven. Dit is een zaak 
van de Gemeente , niet voor de DR.
** De eisen voor het indienen van verzoeken om geld uit het Stimuleringsfonds zijn te vin-
den op de website van de Gemeente Waterland.
** De toegang tot het recreatie-gebied Poort van Amsterdam loopt volgens de  planning 
via de Bernhard-laan in Monnickendam. Wordt vervolgd.

5. Bereikbaarheid Waterland
We zijn druk bezig om met alle provinciale partijen om de tafel te gaan zitten om ons plan 
ondersteund te krijgen. Deze actie is bijna rond, er volgen nog 2 gesprekken met Groen 
Links en Partij voor de Dieren in de laatste week van maart.
Op 31 maart is er en tweede overleg met Gemeente Waterland/ Stadsregio/Provincie 
W&B en de DR. De kritiek en adviezen die gegeven zijn door de partijen die alles hebben 
doorgerekend worden dan opnieuw getoetst.  M.n. het OV kwam er in ons plan niet voor-
delig van af, dat moet anders.
Het is gelukt om het geen wij-zij overleg te laten worden! En vanuit de Provincie ziet men 
zeker potentie. Conclusie: we zijn hard bezig!!

6. Voorbereiding Jaarvergadering  11 april 2016
Financieel Jaaroverzicht. 2015 is klaar. Vanuit de kascommissie volgt nog een verdere uit-
leg. Wellicht slim om de ANBI status aan te vragen bij de Belastingdienst ivm donaties/gif-
ten. Actie: Johanna
Jaarverslag 2015 moet nog gemaakt worden. Actie: Goof

7. Wat verder ter tafel komt.( Operationeel Jaarplan Openbare Werken)
Het Jaarplan van Openbare Werken Gemeente Waterland is in een ander vorm gegoten 
en dat maakt het lezen lastig. Voor de activiteiten in de verschillende kernen is geen apart 
hoofdstuk, je moet zoeken op item. (= lastig).
** Brug Hellingweg
** Rotonde De Erven en de Woudweeren komen niet meer voor in dit plan.
Johanna neemt contact op met Jan Uidam hoe dit weer op de lijst te krijgen. 
Actie: Johanna
** Mededeling Debbie. De kunstroute is verplaatst van Hemelvaart naar Pinksteren.
** Vraag Jan Diek: moeten we vanuit Broek niet iets doen voor de vluchtelingen?
Johan laat weten dat er op gemeentelijk niveau allerlei acties zijn. Niet coa-groot, maar 
kleinschalige huisvesting, m.a.w. de Gemeente is hier actief mee bezig!
**t.a.v. de Brede-school is de intentie uitgesproken, dat men kiest voor een Brede-school 
die past in het dorpsbeeld. Er is een grote toename van aanmeldingen van nieuwe leerlin-
gen. Op dit moment zitten er 33/34 kinderen in 1 klas!. Je moet je inschrijven voor 1 april 
a.s. . Hoeveel kinderen er op 1 oktober a.s.zijn (dit kunnen er veel meer zijn!) kan dus pro-
blemen gaan geven voor de aantallen en de leerkrachten. de prognose tot nu toe is niet 
goed. Straks wellicht nog grotere klassen en/of te weinig leerkrachten?
Debbie volgt dit...
** Ivm het inspreken bij de Commissie Mobiliteit&Financiën op 9 mei a.s. gaat de DR- ver-
gadering op die avond niet door.

Er geen verdere punten zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 
uur.             11 april a.s. Jaarvergadering !!



 


