
 Notulen Jaarvergadering Dorpsraad d.d. 11 april 2016

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter), Debbie Been, Michiel Hemminga, Johanna Huizer 
(notulen.
Afwezig: Jan Diek van Mansvelt (zonder bericht), Tatia Englebert, J.Lok, C. te Boekhorst 
(met bericht)
Gast:  Angela Kroon (medewerkster De Bolder M'dam), Henk Meinema.

1. Opening
Ondanks de berichtmelding van de DR Jaarvergadering 2016 in het BG-krantje opent de 
voorzitter de vergadering met 6 aanwezigen.

2.  Verslag Jaarvergadering d.d. 2 maart 2015
Er op blz 1,2 en 3 geen op-aanmerkingen zijnde , tekstueel nog naar aanleiding van van 
wordt het verslag van de jaarvergadering 2015 vastgesteld, met dank aan de notulist. 
Definitieve versie wordt op de DR website gezet.

3. Jaarverslag 2015
Ook het afgelopen jaar is de Dorpsraad erg tevreden over het goede contact met de 
Gemeente Waterland. 
***In het kader van Bereikbaarheid Waterland heeft het DR plan de volledige steun van de 
gemeente gekregen. De financiële ondersteuning vanuit de gemeente-pot 
"Stimuleringsfonds" geeft ons de mogelijkheid om de Broeker bevolking op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen middels de DR-krant; een informatie avond in de kerk; de 
verschillende fracties op provinciaal niveau te bezoeken, etc etc.    
We zijn nu in de politieke "arena" belandt. Het beoogt een lang traject te worden, waarin 
tijd wellicht in ons voordeel zal uitpakken!
***Het JOP (jongeren opvang plek) is er gekomen.
Helaas moeten we constateren, dat er regelmatig beschadigingen zijn, door graffiti, 
krassen in de lak, etc. We zijn met de jongerenwerker in overleg, daar dit niet een Broeks 
probleem is, maar breder ligt ivm onvrede tussen verschillende jongeren groepjes(en).
***De middenstand in Broek. Zal er een buurtsuper komen op het terrein van de KEBO?
De nieuwe eigenaar heeft contact met de DR gezocht, binnenkort volgt er een informatie 
gesprek. Met meerdere omwonenden, belanghebbenden, etc is er al contact geweest. De 
gemeente zowel als de DR pleiten nog steeds voor een buurtsuper, liefst met 
ondersteuning vanuit de plaatselijke aanwezige middenstand. Eis gemeente voor het 
terrein: woningen met......
Het gerucht dat er een asielzoekers centrum komt in het KEBO-pand, is onbekend bij de 
betreffende wethouder....
***Overig: De Bredeschool in M'dam gaat niet door! De Quickscan voor een Bredeschool 
in Broek zou 7 april klaar zijn, maar tot nu toe is er bij de DR geen informatie binnen 
gekomen. Momenteel zitten er 34 kinderen in 1 klas!! Maw de nood is hoog, er moet 
uitbreiding komen van school,klaslokalen en leerkrachten!
Henk M. brengt in, dat er een groot gebrek is aan mooie,grote appartementen voor de 
gegoede senioren, die nu nog in een (te) groot Broeker pand wonen. Het zou goed zijn als 
de markt zich daar ook op zou richten, naast woningen voor starters, jongeren en senioren 
met een kleine portemonnaie. Bij deze wordt het Jaarverslag 2015 vastgesteld, met een 
oproep voor uitbreiding van het DR-bestuur met o.a. een penningmeester!

4. Financieel Jaarverslag 2015.



De kascommissie (dhr J.Lok en C. te Boekhorst) hebben zich gebogen over de financiële 
boekhouding van 2015. De inkomsten en uitgaven van de DR alsmede voor de projecten 
JOP en Onderdoorgang N247 zijn gecontroleerd. Zie verslag Kascommissie.
Alles gecontroleerd hebbend, verleent de Kascommissie decharge aan de (tijdelijke) 
penningmeester van de DR voor het boekjaar 2015.
Naar aanleiding van de hogere bankkosten van de RABO bank (ingaande 01-07-2015) 
stelt de penningmeester na onderzoek voor om over te stappen naar de REGIO bank.
Daar wij afhankelijk zijn van donaties en giften en slechts gemeentelijke subsidie krijgen 
voor de vergaderkosten is het belangrijk zo min mogelijk bankkosten te hebben. (RABO 
€12,85 versus REGIO (€5,35) maandelijks.
De vergadering gaat hiermee akkoord. Johanna zet de omzetting in werking.
Ook zal zij de kascommissie-leden vragen of zij beiden of één van hen wil aanblijven als 
kascie.

5. Lopende projecten
 zie voor laatste informatie bij punt 3. Debbie roept op om in grote getale aanwezig te zijn 
als 9 mei a.s. de presentatie van ons plan opnieuw aan de orde komt bij de CIe 
Mobiliteit&Financiën. (OAD regelt één of twee bussen!)

6. Wat verder ter tafel komt
Angela Kroon is vanuit de Bolder M'dam actief. Zij werkt daar sinds november 2015 3 
dagen in de week. Doel van haar aanwezigheid bij de DR-Jaarvergadering is om de 
verschillende kernen van de Gemeente Waterland meer te betrekken bij de activiteiten van 
de Bolder. ( o.a. eenzaamheid; overgewicht; taalachterstand; repair café; sociale 
activiteiten)
Er worden in Broek zelf al heel veel initiatieven/activiteiten ontplooit. Wellicht is het een 
idee om De Draai 33 als een verlengstuk van De Bolder te gaan zien? Advies vanuit DR: 
neem contact op met het bestuur van De Draai om ideeën uit te wisselen. 
 
Er verder geen rondvraag zijnde sluit de voorzitter de Jaarvergadering om 22.00 uur!

Volgende DR-vergadering op maandag 13 juni a.s.
In mei is er geen DR vergadering ivm presentatie plan Onderdoorgang op maandag 
9 mei a.s.


