
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 5 september 2016

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter), Michiel Hemminga, Jan Diek van Mansvelt, Arda 
Wolterbeek Muller, Johanna Huizer (notulen)
Afwezig: Debbie Been(zij vertegenwoordigt ons nu bij het Burgerparticipatie-project van 
de Gemeente Waterland)

1. Opening
De voorzitter memoreert het afscheid dat Jan Diek vandaag,na ruim 7 jaar van de 
Dorpsraad neemt. Formeel zal dit pas bij de Jaarvergadering 2017 vastgesteld worden.

2. Concept notulen DR-vergadering d.d. 13 juni 2016
blz1: nav  en/of tekstueel. Aan de wandeling "Droge Voeten": vanuit de DR heeft niemand 
hier aan deelgenomen.
blz 2: nav en/of tekstueel. Geen op-aanmerkingen
Notulen worden goedgekeurd met dank aan notuliste.

3. Ingekomen post,mail: reacties, naar aanleiding van...
** Johanna gaat naar de Inloopavond georganiseerd door de Gemeente Waterland over 
"Aanpak Veilig Fietsen" op maandagavond 19 september a.s. Actie: Johanna
** Schouw van hedenochtend is op vraag van de wethouder op het laatste moment verzet 
naar 19 september a.s. om 09.30 verzamelen op de parkeerplaats Nieuwland.
2 extra punten worden dan meegenomen van ingekomen mails van de afgelopen week.
T.w.: vraag Dhr Te Boekhorst over verlenging parkeerverbod op de Eiland weg. Dit verbod 
is opgeheven vanwege beëindiging bouwproject  Trambaan, waarvoor het tijdelijk was 
ingesteld.
En probleem op het parkeerterrein Nieuwland waar de inrij-gebodsborden systematisch 
worden genegeerd (mail DB), evenals grote touringcars vanuit Amsterdam die het zicht 
ontnemen van fietsende ouders met kinderen, m.n. rondom de schooltijden. 
** Michiel en Arda vertegenwoordigen ons op 3 oktober a.s. bij de Huurders Bijeenkomst 
van het Broekerhuis. Aanvang 18.00 uur tot 20.00 uur Actie: Arda en MIchiel.
** nav mail CP betreffende "Schone Lucht" is het zaak dat wij de luchtmetingen voorstellen 
bij ons komende overleg met de Provincie en andere stakeholders. 
Zodat er een 0-meting is, waaraan getoetst kan worden.
** nav Pieter Staphorst (p.staphorst@gmail.com 0614201079) is er geen reactie geweest 
van hem uit. Jan Diek meldt dat hij geïnteresseerd is. Johanna stuurt hem opnieuw 
uitnodiging. Actie: Johanna
** verplaatsing busbaan tussen Broek en Schouw: heen wordt ingeruild voor terug (richting 
Amsterdam) levert tijdwinst op voor de bus
** Kern met Pit uitnodiging. Johanna vraagt Atsie het te plaatsen in eerstkomende BG. 
Actie: Johanna
** nav mail Dhr R.Baltussen heeft Goof hem geantwoord. Dhr B. vreest voor veel extra 
verkeer met de Onderdoorgang plannen.

4. Mondeling Verslag Schouw
Schouw is verplaatst naar 19 september a.s. Goof, Michiel en Johanna vertegenwoordigen 
DR. Pascal Verkroost is het nieuwe Hoofd Openbare Werken en zal ook aanwezig zijn.

5. Bereikbaarheid Waterland
Goof doet kort verslag van de stand van zaken. Met ingang van september zullen er 
bijeenkomsten worden gehouden waar de DR, de Provincie, klankbordgroep  en andere 
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stakeholders intensief bij betrokken gaan worden evenals burgers en politici. Er zijn 
offertes aangevraagd aan 5 ingenieursbureaus voor het doorrekenen van de DR-variant 
(50 km) en 2 extra varianten (80 km en de robuuste 3+1 baan). Ook is er een offerte 
aanvraag de deur uit voor een onafhankelijk voorzitter om dit alles (en iedereen) in goede 
banen te leiden, m.n. omdat deze werkwijze nieuw is voor alle betrokkenen. Goof gaat 
morgen (6 september) in de nieuwe rol van de DR naar een informatie bijeenkomst voor 
de 5 ingenieursbureaus, waarin zij hun vragen kunnen voorleggen, voordat zij hun offertes 
uitbrengen. In maart 2017 zal het totale traject klaar moeten zijn. Nadien zal er een 
weloverwogen beslissing genomen kunnen worden tussen de "maaiveld-variant" van de 
Provincie en de DR-variant. 
Een spade de grond in, wordt niet eerder verwacht dan in 2022!!
Wij moeten ons concentreren op de Onderdoorgang. De provincie wil kijken of de extra 
kosten wellicht bekostigd kunnen worden uit de 300 miljoen extra, die de minister heeft 
vrijgemaakt.
De vraag om eventuele financiële tegemoetkoming vanuit een gemeentelijk potje voor 
technische  ondersteuning van ons, ligt bij Pascal Verkroost. 
Johanna zal hem opnieuw benaderen. Actie: Johanna  

6. Wat verder ter tafel komt
** Hellingweg project loopt. Er zijn schetsen voor woningen en een supermarkt. Voor de 
komende 2 jaar zouden er kunstenaars in het KEBO-meubel pand komen ter 
overbrugging(info: Wim Bartels) Het lijkt ons een goede zaak als wij de projectontwikkelaar 
uitnodigen voor een voortgangs-gesprek met de DR. De voorzitter nodigt GTP uit voor de 
volgende vergadering. Actie: Goof
** vraag vanuit de beheerders van het Broekerhuis: of wij een andere vergaderavond 
zouden kunnen kiezen, opdat het Broekerhuis op maandag gesloten kan zijn.
Wij kiezen voor de woensdagavond. 
M.i.v. 02 november 2016 DR vergadering op woensdagavond!!!
** Wij nemen afscheid van Jan Diek en danken hem voor zijn jarenlange inzet. Met name 
zijn onvermoeibare bemoeienis met de middenstand zullen we niet snel vergeten!!
                   *** Jan Diek dank!!!

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

Mededeling dat wij gekozen zijn  tot de  TOFSTE crowdfunding-actie  2015!!


