
Notulen DR-vergadering d.d. 13 juni 2016

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter), Michiel Hemminga, Arda Wolterbeek-Muller (aspirant 
DR-bestuurslid), Johanna Huizer (notulen)
Afwezig: Jan Diek van Mansvelt en Debbie Been (beiden met bericht)
Gast: dhr Tjerk Doornebal (kerkbestuur)

1. Opening
Goof opent de vergadering en heet Tjerk van harte welkom. Als gast geeft hij hem het 
woord. Tjerk licht toe vanuit zijn functie als voorzitter van het Kerkbestuur. (Ook is hij 
voorzitter van de IJsclub Broek in Waterland en lid van het Hoogheemraadschap 
NoorderHollands Kwartier – het Waterschap-). Doel van dit gesprek is: het informeren van 
de Dorpsraad en haar mee laten denken over toekomst kerkgebouw.
**Als kerk-rentmeester is Tjerk mede verantwoordelijk voor de financiën van de Kerk, de 
leden van de kerkgemeenschap zijn de eigenaar. Gezien de huidige financiële situatie 
wordt er gezocht naar andere invullingen van het kerkgebouw.  De kerk blijft op zondag 
natuurlijk beschikbaar als "gebedshuis". Hoewel er ook gekeken wordt naar een 
samengaan met de kerkgemeenschappen in M'dam en mogelijk ook V'dam.
De huidige situatie vraagt om een snellere procedure dan voorzien ivm het afscheid van 
Kees Oud.(48 jaar koster!). Wouter Jesse heeft het beheer op zich genomen. 
Het kerkbestuur is nu op zoek naar investeerders voor de stichting. 
Doel is de kerk, als gebouw, zo breed mogelijk inzetten voor de dorpsgemeenschap.
Eerste fase is nu het aanvragen van een horeca-vergunning, hetgeen een 
bestemmingswijziging vraagt. Ook zijn er gesprekken gaande met het bestuur van het 
Broekerhuis ivm de mogelijke concurrentie.
**Verder meldt Tjerk vanuit zijn IJsclub-pet, dat er zondag 3 juli een wandeltocht (15 of 18 
km) wordt georganiseerd ihkv "Honderd Jaar Droge Voeten". Dit in samenwerking met 
Staatsbosbeheer.
**Aanspreekpunt voor ons ihkv zaken betreffende het Waterschap is dhr. Martijn 
Brabander. (eveneens beheerder in Ilpendam)

Tjerk verlaat de vergadering en Goof heet Arda welkom, als aspirant bestuurslid. 
Een kort voorstel-rondje volgt.....

2. Concept notulen d.d. 14 maart j.l.
Blz 1: tekstueel bij punt 1: we. moet wet zijn. Bij punt 4: geanalyseerd ipv geannaliseerd 
en er was nog geen  informatie over de nieuwe eigenaar van het KEBO-meubel.
Inhoudelijk: bij punt 3:  collega moet bevriend journalist zijn. Deze heeft Michiel wel 
gesproken, maar de journalist had nog geen verdere informatie.
Blz 2: Jan Uidam is niet meer werkzaam bij de Gemeente Waterland, is medio april naar 
het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam gegaan. 
Zijn vervanger is dhr. Pascal Verkroost. Bij de Schouw op 30 augustus a.s. gaan we nader 
kennismaken met hem.
Er geen verdere op-aanmerkingen zijnde worden de notulen goedgekeurd en zullen deze 
op de DR-site geplaatst worden.

3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van.....
** nav Int. crowdfunding day: Debbie deelde samen met een buurtwerker uit Den Haag de 
vloer om te vertellen over hoe een crowdfundingactie succesvol kan verlopen. We kregen 
geïnteresseerde vragen nav ons crowdfunding succes, o.a. voor Rijkswaterstaat en een 
buurtgemeente van Eindhoven.



** Johanna neemt contact op met Jongerenwerker ivm verwijderen Graffiti, etc. 
Actie: Johanna
** In het kader van de Omgevingsvisie Waterland kwam er nog een brief binnen bij de 
verschillende deelnemers aan de informatie-avonden, "Oogst van het zoeken". Deze is te 
lezen op de website van de gemeente waterland. Tevens is er het verzoek om deel te 
nemen aan de digitale peiling. Zie www.waterland.nl/omgevingsvisie.  

4. Bereikbaarheid Waterland en Onderdoorgang N247 (stand van zaken)
Er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Vooral ook toegewerkt door het kerngroepje 
(Goof, Debbie en Johanna) naar 9 mei. Overall gevoel: we hebben de wind mee, maar....
Op 9 mei bemerkte Debbie vooral een zeer kritische houding van de VVD. Ook is er een 
soort "bashing" gaande naar W&B, zij zouden hun werk niet goed gedaan hebben.
Het CDA houdt een slag om de arm ten aanzien van ons plan.
En veel partijen vragen zich af of mevrouw Post echt "open-minded" naar ons plan zal 
kijken. Verder waren Simon Verbeek (CDA Gemeente Waterland) en Piet Hein Debets 
(voorzitter VOWA) aanwezig. (er is Post veel aan gelegen om de ondernemers achter zich 
te krijgen).
De provincie is nu een procedure aan het ontwikkelen om ons plan en het plan van de 
provincie op "vergelijkbaar niveau" te brengen. De aanvraag voor een offerte betreffende 
deze berekeningen is de deur uit naar de verschillende ingenieurs bureaus.
Van ons, de Dorpsraad(DR), zal veel capaciteit gevraagd worden de komende periode. 
Verzoek Johanna om het liefst met 2 personen aanwezig te zijn bij deze overleggen. We 
krijgen geen geld om ons te laten ondersteunen door b.v. W&B.
DR zal niet als een tegenspeler, maar als een meespeler gezien worden in dit komende 
proces. We hebben een "leuk plan" aangedragen en zullen in deze vervolgperiode een 
andere pet op dienen te hebben. De ambtenarij is nu eerst aan zet. Via een hernieuwde 
crowdfunding geld binnen halen voor ondersteuning wordt nu niet opportuun geacht. Eind 
juni moet de vervolg-procedure duidelijk zijn!!
Vanuit het dorp is er nog een verzoek binnen gekomen om de C. Roelestraat te verlengen 
met een brug en zo rechtstreeks het Nieuwland op te kunnen rijden. 

5. Paulplantsoen en nieuwbouw Eilandweg.
**Er is door de Wooncompagnie op 18 mei j.l. een informatieavond georganiseerd voor de 
huidige bewoners van het Paulplantsoen. Doel was hen bij te praten over de plannen van 
de Wooncompagnie ( W. wil nog steeds slopen) en hun de nieuwbouw te laten zien, 
ontworpen door onze dorpsgenoot Ron Baltussen. Daar de DR (Johanna) er was op 
uitnodiging van de bewoners mocht ze blijven, want het was geen openbare bijeenkomst!!  
Vanuit de Gemeente Waterland was D66 aanwezig ter ondersteuning van de bewoners.
Conclusie: de plannen van de Wooncompagnie lopen niet gelijk op met de wensen van de 
bewoners, zij willen blijven wonen in de huidige woningen (30m2) en niet verhuizen naar 
woningen van 70 m2! Bovendien zou geen van hen de huurverhoging kunnen opbrengen, 
ook niet met huursubsidie. (van €250,- p.m., naar min €585,- p.m.)
Wordt vervolgd. Punt voor ons volgende gemeentelijke overleg op 30 aug.a.s.
**De projectontwikkelaar GTP van de grond en opstallen KEBO meubel is in gesprek 
geweest met de verschillende, belanghebbende partijen. Ook met de DR is er een 
gesprek geweest en staat er een artikel van hen in de meest recente DR-krant. Wij 
hebben opnieuw onze wensen voorgelegd, o.a. goede buurtsuper; betaalbare woningen 
voor starters, ouderen, etc. Wordt vervolgd....

6. Planning Schouw
Op dinsdag 30 augustus staat om 16.00 uur de Schouw in Broek gepland met wethouder 
Bekhuis en het  nieuwe hoofd Openbare Werken Pascal Verkroost. Johanna checkt of 



deze datum nog steeds "staat" en stuurt tzt de DR punten op voor het overleg. Ook 
moeten we nog afspreken welk deel van het dorp we willen laten zien tijdens de Schouw. 
Tjerk Doornebal loopt ook mee op uitnodiging van de DR (boten-beleid/waterschap)
Actie: Johanna

7. Wat verder ter tafel komt.
**Door de plaatsing van de bak voor plastic-inzameling hoek Helling-weg, is het uitzicht 
voor de weggebruikers  erg slecht geworden. Moet dus verplaatst worden. Actie: Goof
**Op het Nieuwland t.o. praktijk Rob de Baat is opnieuw een onoverzichtelijke situatie 
ontstaan door plaatsing van allerlei attributen. Moeten ook verwijderd worden. Actie: Goof
**Op 01 juni 2016 is onze nieuwe zakelijke rekening bij de REGIO-bank geopend!
Op 01 juli 2016 worden de 2 zakelijke gewoon en spaar-rekeningen bij de RABO-bank 
opgeheven. Scheelt ons ruim €70 per jaar aan bankkosten!
**We besluiten de DR-vergadering van 11 juli a.s. NIET te laten door gaan ivm de tijds- 
investeringen ihkv de Onderdoorgang N247
**We hebben een brainstorm gehouden over het Verrassingselement (ditmaal verzorgd 
door de Dorpsraad)van de Broeker Feest Week, op zondag 14 augustus start 14.00 uur. 
Actie: Johanna/Goof (werken idee verder uit)

8. Rondvraag
Er verder geen rondvraag zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.05 uur

EERSTVOLGENDE DR-VERGADERING OP MAANDAGAVOND 5 SEPTEMBER !!!


