
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 3 oktober 2016

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Debbie Been; Arda Wolterbeek Muller; Michiel 
Hemminga; Johanna Huizer (notulist)
Gast: Cor Te Boekhorst

1. Opening
Goof opent de vergadering, nadat wij als DR, samen met Celine aanwezig waren bij het 
Startoverleg Onderdoorgang N247. (Startoverleg van 19.30 tot 21.00 uur) Na een korte 
ronde over onze bevindingen nav deze eerste vergadering, waarin wij als "co-creatie-
team" aanwezig waren, gaan we over naar de punten op de DR-agenda.

2. Concept notulen DR-vergadering d.d. 5 september j.l.
Nav : Pieter Staphorst opnieuw benaderen. Actie: Johanna
Nav : Pascal Verkroost opnieuw benaderen over mogelijke "potjes", waaruit technische 
ondersteuning gefinancierd zou kunnen worden. voor de DR-leden bij de Dorpsraad 
variant besprekingen, die vanaf nu gaan plaatsvinden. Actie: Johanna
Nav : Opnieuw contact opnemen met GTP over de Hellingweg-plannen. Goof belt Jerry 
Bregt. Actie: Goof
Nav : ivm de terugkomst van de  vakantie van Johanna (secretariaat) (31 oktober a.s.) 
wordt het wat krap om de agenda voor 2 november a.s. tijdig op te maken en te versturen.
Afspraak : agenda wordt 1 november opgemaakt en verstuurd. Actie: Johanna
Er verder geen op- en/of aanmerkingen zijnde worden de notulen goed gekeurd met dank 
aan de notulist.

3. Ingekomen post, mail, naar aanleiding van ....
Nav : Persbericht M'dam. Debbie heeft contact met hen en zal ze met name ook bijpraten 
hoe om te gaan met de sociale media om meer M'dammers te bereiken. Actie: Debbie
Nav : verlenging parkeerverbod Eilandweg neemt Cor  opnieuw contact op met de 
Gemeente Waterland (Niek Zwaag) om dit opnieuw aan te kaarten. Actie: Cor
Nav: Brief P. Groot ivm bouwplannen van Disweg en Gemeente Waterland Voorontwerp 
Bestemmingsplan van Dis weg. De DR ziet geen redenen om hier een ander standpunt in 
aan te nemen dan tot nu toe. Er is o.i. voldoende overleg geweest, dat dat niet geleidt 
heeft tot een overeenstemming is te betreuren. Wel stelt de DR het op prijs dat P. Groot 
ons middels zijn schrijven op de hoogte gesteld heeft van de huidige stand van zaken.
Wij zullen hem een dank-mail sturen. Actie: Johanna

4. Terugrapportage Schouw (19 sept.j.l.) en Aanpak Veilig Fietsen (19 sept. j.l.)
 
Een korte impressie van de Schouw van 19 September in Broek, met Wethouder Bekhuis 
en Pascal Verkroost, nieuw hoofd Algemene zaken en opvolger van Jan Uidam. Pascal 
maakt uitgebreid verslag. Ze waren een half uurtje te laat, agenda issues…, 
De DR was er met Johanna, Michiel, Goof.
**Botenbeleid:
gemeente is hier nog steeds mee bezig, ze verwijst naar provinciale visie Waterrecreatie 
(https://www.noord-holland.nl/.../Waterrecreatie/.../Verkenningen_Waterrecreatie_201...), 
nog niet bekeken. Concrete suggestie is op Havenrak passanten-plaats te creëren op 
centrale plek, hier is geen omgevingsvergunning voor nodig. We hebben ter plekke 
gekeken en dit is goed te realiseren. Nieuw raar bord staat er van Netwerk Sloepen, een 
soort sloep-knooppunten-kaart voor rondvarende sloepen.
**Verkeerssituatie plein Nieuwland:



Uitgebreid besproken, de verkeersborden (gebodsborden inrij-richting) staan er pas een 
jaar. Hier is gedragsverandering op nodig, geen fysieke maatregelen. Terwijl we er 
stonden, reden alle auto’s op één na, de verkeerde rijrichting in. Voor DR aandacht aan 
besteden in eigen media en Broeker Gemeenschap.
Bakken die nu nog vooraan staan (kledingbak en openbaar toilet), gaan naar achteren, 
waar de andere bakken staan. Het openbaar toilet nog kijken of dit in 2017 wel nodig is. 
Weet iemand of hier gebruik van wordt gemaakt?
Het plein moet zeker worden opgeknapt als de school aan de beurt is.
Parkeerproblemen met toeristenbussen wordt niet als probleem gezien. De schoolbus 
voor het zwemmen stond er toevallig. Dat gaat al jaren goed.
**Paaltjes Parallelweg/Nieuwland voor Jesse
Daar gaat een oplossing voor komen: het trottoir gaat verhoogd worden.
**Watertappunt
Er komt volgend jaar een watertappunt (net als bij Zuiderwoude) op het grasveld naast de 
fietsenstalling en de bushalte richting Amsterdam. Lijkt ons prima plek. Wel checken via 
Broeker Gemeenschap en DR media.
 Andere punten (Brede School, Bouwplannen, Liander huisje, N247, verkeerssituatie 
Eilandweg/Zuideinde) zijn kort aan bod geweest, maar geen nieuws hierover.
 
*** Aanpak Veilig Fietsen.
Op de inloopavond, georganiseerd door de Gemeente Waterland was er de mogelijkheid 
om de lokale aanpak veilig fietsen te bekijken/bespreken en mogelijk andere punten in te 
brengen. Voor Broek zijn er 4 knelpunt-locaties gesignaleerd. (zie hieronder)
Johanna heeft daar nog twee punten bij aangemerkt,t.w.: Eilandweg, kruising Zuideinde- 
Eilandweg en ontbrekende verlichting op de weg  naar Zuiderwoude, zowel voor auto's als 
voor fietsers, hetgeen in de winter heel vervelend/onveilig fietsen is.



Op de vergadering wordt nog een extra punt gemaakt over het eind van de Wagengouw, 
afbuigend naar rechts is gevaarlijk voor fietsers, auto's nemen de bocht te "strak". 
Mogelijke oplossing zouden zichtlijnen kunnen zijn. Johanna zal dit nog doorgeven aan 
Niek Zwaag. Actie: Johanna

5. Bereikbaarheid Waterland (stand van zaken)
Daar we deze avond ons startoverleg gehad hebben en er voor verdere informatie naar 
buiten een actieplan van start gaat, besluiten we nu niet verder hierover te discussiëren.

6. Voorontwerp van Disweg/ brief P.Groot
zie bij punt 3.

7. Wat verder ter tafel komt.
** nieuwe vergaderavond/datum
Vanaf 2 november vergaderen we op een woensdagavond, t.w.: 2 november en ?? 
december. Op de eerstvolgende vergadering besluiten we welke data wij vergaderen, 
omdat het wellicht niet altijd mogelijk is om vast te houden aan de eerste woensdagavond 
van de maand.
** Cor merkt op dat hij al een aantal maanden geen agenda en notulen vanuit het  DR-
netwerk krijgt. Johanna zoekt dit uit. Actie: Johanna
** er is een uitnodiging gekomen vanuit Kolhorn voor deelname aan "Kijkje in de keuken" 
over hoe andere dorpsraden/kernraden in Noord-Holland hun werk doen. Wij kunnen geen 
van allen. Johanna meldt ons af. Actie: Johanna

8. Rondvraag.
Er geen rondvraag zijnde sluit de voorzitter om 22.10 uur de vergadering

Eerstvolgende DR-vergadering op Woensdagavond 2 november 2016


