
Notulen Dorpsraadvergadering woensdag 4 januari 2017

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Debbie Been; Arda Wolterbeek Muller; Michiel 
Hemminga; Johanna Huizer (notulen); vanaf 21.00 uur Celine Pessers
Gasten: Jan Mens; afmelding van Cees Swart en C. Te Boekhorst.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet onze gast dhr. Jan Mens van harte welkom. 
Zoals gebruikelijk bij aanwezigheid van gasten geeft de voorzitter, na het 
voorstellingsrondje, het woord aan dhr. Mens. Dhr. Mens vertelt over zijn recreatiebedrijf 
aan de Van Disweg (sinds '89) en de op komst zijnde veranderingen. In verband met een 
gebrek aan opvolging heeft hij een bestemmingswijziging aangevraagd van recreatie naar 
wonen. Dit valt voor een gedeelte samen met de ontwikkelingen van het "Plan Groot" aan 
de Van Disweg. Met de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor de Van Disweg 
zal daar het nodige veranderen. Wordt vervolgd.

2. Concept notulen DR-vergadering d.d. 7 december 2016
**Blz 1. Tekstueel geen op-, aanmerkingen. Inhoudelijk: er is een brief gestuurd aan de 
Gemeente Waterland (H.K)
**Blz 2. Tekstueel en inhoudelijk: concept beleidsregels Standplaatsen/Koek en Zopie
 Sopie moet met een Z. 
**Toevoegen: Bij het besluit dat het huidige aantal standplaatsen voldoende is heeft de 
Dorpsraad enerzijds de belangen van de Broekers proberen te vertegenwoordigen en 
anderzijds de belangen van de plaatselijke ondernemers te waarborgen. De afweging wat 
goed of slecht is voor het dorp blijft een moeilijke keuze, want dat kan tegenstrijdig zijn met 
de verschillende belangen.
** de zin beginnend met "op dit moment.... " verwijderen.
Er verder geen op-, aanmerkingen zijnde worden de notulen goedgekeurd, met dank aan 
notuliste.

3. Ingekomen post, mail: reacties, naar aanleiding van .....
*** nav de verschillende reacties op de DR-krant moeten we een voorstel maken, hoe we 
dit gaan. vorm geven. Wordt op de eerstvolgende DR-vergadering gezet om in te plannen.
*** nav mail Gemeente Waterland/Patty Smit stellen we voor om ons Halfjaarlijks Overleg 
met de wethouder te houden op maandag 13 maart a.s. om 09.30. Plaats: Gemeentehuis 
te Monnickendam. Actie: Johanna

4. Bereikbaarheid Waterland.
Er gebeurt veel!! Het komende Atelier en Inloopbijeenkomst worden zeer interessant, maar 
data zijn nog niet bekend. Er is uit de gesprekken met de verschillende stakeholders veel 
naar voren gekomen, zaken die W&B niet heeft kunnen oppakken bij hun toenmalige 
opdracht. De huidige periode zal tot eind maart 2017 zeer intensief zijn. Het kost ons 
allemaal erg veel tijd, maar het is de moeite waard. We blijven streven naar een 
aanwezigheid van de Dorpsraad (2 personen liefst) bij de gesprekken met de 
stakeholders.

5. Wat verder ter tafel komt...
*** We zijn genomineerd voor ‘Waterlander van het Jaar’, Vanaf  7 januari mogen we 
stemmen werven. Goof en Johanna hebben een gesprek gehad met Johan Moes van het 
NHD.. Goof regelt dat Rombout het artikel met foto op de DR-site wordt geplaatst. We 



hebben 9 waardige tegenstanders, dus moeten zelf ook goed werven. We hebben tot 19 
januari a.s. Actie: Goof
*** Brede School in Broek. Er is gekozen voor vernieuwbouw, dit heeft helaas naast 
voordelen ook een groot nadeel. De nieuwe normen voor de vierkante meters, zijn 
gewijzigd sinds de bouw van de huidige school, ze komen op een veel kleinere 
oppervlakte, dan de huidige afmetingen!! Daarnaast speelt het probleem van de Brede 
School Nieuwbouw in M’dam toch een grotere rol in de voortgang van de vernieuwbouw 
van de school in Broek!! Het gaat allemaal veel langer duren, ondanks eerdere 
toezeggingen van de wethouder. Oppakken bij ons halfjaarlijks overleg met de wethouder.
*** De Nieuwjaarsreceptie  van de Gemeente op 2 januari kende een goede bijeenkomst, 
wij werden door de Burgemeester nog apart genoemd en "geloofd". 
*** Ivm de aankondiging dat Atsie Drijver per onmiddellijk is gestopt met haar activiteiten 
voor de Broeker Gemeenschap, besluiten we haar met bloemetje te bedanken voor al 
haar inzet. Actie: Johanna
*** We houden onze Jaarvergadering op woensdagavond 1 maart a.s.
Goof maakt jaaroverzicht 2016, Johanna maakt financieel overzicht 2016 en neemt 
contact op de met de Kascommissie: J. Lok en C. Te Boekhorst. Actie: Goof/Johanna

6. Rondvraag
Er geen rondvraag zijnde, dankt de voorzitter dhr. Mens voor zijn interesse in de DR. De 
heer Mens stelt dat hij zich realiseert hoeveel werk de Dorpsraad verzet. 
We heffen het glas op een mooi en spannend 2017.

Volgende DR-vergadering op woensdag 1 februari 2017om 20.00 uur.


