
Notulen Dorpsraadvergadering woensdag 2 november 2016

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter), Arda Wolterbeek Muller, Michiel Hemminga, Johanna 
Huizer (notuliste)
Afwezig: Debbie Been (met bericht)
Gasten: Cor Te Boekhorst, Tatia Englebert, Wil Martens, Han Sleven

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de gasten van harte welkom. Een 
voorstellingsrondje volgt. De gast die was uitgenodigd, dhr Jerry Breg, projectontwikkelaar 
voor KEBO terrein,  is deze afspraak vergeten. Hij heeft vorige week de plannen toegelicht 
bij de Gemeente Waterland. Hij komt op de DR-vergadering van 7 december a.s.

2. Concept notulen DR-vergadering van 3 oktober j.l.
Tekstueel blz 1,2,3 geen op-en of aanmerkingen.
Naar aanleiding van : 
**mail Gem. Waterland (L.Pos) legt Goof uit dat de mogelijke fin. hulp  vanuit de gemeente 
voor onze technische ondersteuning niet echt relevant is. We sturen een bedankbrief. 
Actie: Johanna
**mail Cor ivm verlengen parkeerverbod Eilandweg ontspint zich een discussie over de 
voor-en nadelen. De gemeente heeft er wel oren naar, maar de direct omwonenden niet.
We komen niet tot een besluit in dezen en houden dit punt aan voor de volgende 
vergadering op 7 december. Wordt op agenda gezet als apart punt.
Er verder geen opmerkingen zijnde, worden de notulen goedgekeurd met dank aan de 
notuliste.

3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van......
Nav mail N. Toret: Johanna was, voorafgaand aan de DR-vergadering met verontruste 
moeders in overleg met dhr. Zwaag van de Gemeente Waterland over de mogelijke acties 
die de gemeente kan doen om de veiligheid in het dorp, maar m.n. in de wijk tussen 
Nieuwland en Oosteinde te verbeteren.
Plannen Gemeente : In ieder geval worden alle bestaande maar verzakte drempels 
opnieuw verstevigd en verhoogd, zodat men moet afremmen. Er worden meer voorstellen 
gedaan, waarnaar gekeken zal worden door de gemeente of dat nog in het komende 
Jaarplan gerealiseerd kan worden. Daarnaast volgt een discussie over buurtpreventie en 
de whatsapp-groep die opgericht is om "vreemde situaties/personen" te melden. Er is 
weer een inbraak-hausse in Broek gaande. "Vissende mannen, die niet vissen maar 
overal naar binnen kijken", zigeuners, die messen willen slijpen, maar niet de afgesproken 
prijs aanhouden na het slijpen".etc. Dhr. Zwaag neemt dit mee naar zijn overleg om te 
bespreken welke acties de Gemeente Waterland hier in kan nemen. 
Hij zal ook het verslag maken van dit overleg.
Cor meldt dat er een Burgernet is, waar een ieder zich bij aan kan sluiten. Hier gaan we 
nog meer over horen. (zie mail Cor d.d. 2/11j.l.)  Goof meldt een initiatief dat tijdens de 
Broeklab bijeenkomst afgelopen juli door Wendeline van Luijk over een compleet nieuwe 
buurtapp: Mijn Buurt. Goof neemt contact met haar op. Actie Goof.

4. Bereikbaarheid Waterland en Onderdoorgang N247.
Goof geeft een kort resumé van de afgelopen maanden over alle voorbereidende 
bijeenkomsten. 3 Oktober j.l.was de "kick-off" voor de fase oktober 2016  tot maart 2017 
met de Provincie, het ingenieurs-bureau APPM/Tauw. de onafhankelijk voorzitter en de 
Dorpsraad. De keuze voor het bureau APPM/Tauw was een gezamenlijke van de 



Provincie en de DR, de voorzitter was de keus van de Provincie. Er ligt een PMP (plan van 
aanpak) mede goedgekeurd door de DR.
Er worden 3 "Ateliers" gehouden met de klankbordgroep-leden uit Broek en uit de Regio, 
samen met de provincie en de DR. Bedoeld om mensen te laten meedenken.
Er zullen politici aanwezig zijn die niet mogen meepraten, maar vooral luisteren. Voor een 
ieder een geheel nieuwe manier in het tot stand brengen van een "bouwplan". In totaal 
hebben zich 65 mensen aangemeld.
Voor alle geïnteresseerden zijn er vervolgens 3 "Inloop-avonden", waarin vooral het 
informeren van een ieder die dat wil voorop staat. De keuze om deze in 3 verschillende 
regionale locaties te houden, is in de hoop zo de regio er meer bij te betrekken; t.w. 
Monnickendam, Katwoude en de laatste in Broek in Waterland.
De publiciteit voor deze avonden is in handen van de Provincie (mevr. S. Hubers).
De DR is nog in overleg over onze positie in dit "co-creatie proces" is, via een schriftelijke 
overeenkomst met de Provincie. Op 1 maart 2017 moet de DR instemmen met de 
uitwerking van ons Onderdoorgang-plan. Tussen DR en provincie is een 3-wekelijks 
overleg gepland. De Provincie noemt het een pilot, mede omdat de politiek vanaf het 
begin betrokken is bij deze gang van zaken. Dit is nieuw voor alle deelnemende partijen.
Han merkt op, dat het feit dat de DR geen gekozen orgaan is mogelijk voor problemen zou 
kunnen zorgen. Tot op heden is de DR daar nog niet op aangesproken, men ziet ons als 
de vertegenwoordigende partij van de bewoners van Broek..
Daarnaast willen wij ook het regionale karakter benadrukken (en hebben dit ook steeds 
gedaan), het is duidelijk een "mee weten/ mee denken/ mee doen/ mee besluiten".

5. Inspraakreactie nieuwbouw Broek in Waterland.
*** Zuideinde 18-20
Goof en Michiel hebben de nieuwbouwplannen en voorlopig ontwerp gezien op 22 
oktober. De 2 huidige woningen blijven staan, de schuren worden afgebroken en er zijn 3 
nieuwe woningen aan het water gepland, Wadman-stijl. Zij vonden het een mooi plan, dat 
goed past in het dorpsbeeld. Goof heeft een brief gestuurd naar de gemeente met onze 
instemming in deze plannen.
*** Van Disweg (voormalig zeilkamp)
Er is een wijziging van de bestemming nodig om op dit terrein woningen te mogen 
bouwen. Woonbestemming is aangevraagd, procedures lopen. Er zijn nog geen 
voorontwerp-plannen bekend.
*** Er zijn relatief veel oudere Broekers, die hun grote, dure huizen zouden willen inruilen 
voor een  ruim opgezet appartement. Hiervan zijn er in Broek geen en al helemaal niets 
gelijkvloers! De DR ziet momenteel geen mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan. 
Eigen initiatief gevraagd.....

6. Wat verder ter tafel komt (standplaatsen beleid en "koek en sopie")
Er is een mail van de Gemeente Waterland (mevr. S. Honig) binnengekomen om onze 
mening te vragen over het nieuwe Standplaatsen Beleid, incl het Koek en Sopie beleid 
van de gemeente. De DR acht het aantal toegestane standplaatsen voldoende. Zij vindt 
dat de IJsclub als ter zake kundige, ondersteund moet worden in haar argumentatie over 
het gemeentelijke Koek en Sopie beleid. Wij zullen de gemeente hiervan op de hoogte 
stellen. 
Actie: Johanna
Goof stelt Dhr. Tj. Doornenbal(voorzitter IJsclub) op de hoogte van ons standpunt. 
Actie: Goof

7. Rondvraag.



DR besluit om voor de Kerstperiode een nieuwe Dorpsraadkrant te maken. Ivm 
rondbrengen moet de kopij voor 5 december aangeleverd zijn. Goof en Johanna maken 
eerste opzet. Actie: Goof en Johanna
Er verder geen rondvragen meer zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.10 uur.


