
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 01 februari 2017

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Debbie Been; Arda Wolterbeek Muller; Michiel 
Hemminga; Kees Swart(aspirant DR bestuurslid); Johanna Huizer (notuliste)
Gasten: Hans van Daelen (W&B)

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet dhr. Hans van Daelen van harte welkom.
Onderwerp van ons gesprek is de stand van zaken rondom de Onderdoorgang N247.
zie verder punt 4.

2. Concept notulen DR-vergadering d.d. 4 januari j.l.
Blz 1: tekstueel/inhoudelijk geen op-aanmerkingen
Blz 2: nav Brede School laat Debbie weten, dat er op 1 april een beslissing genomen zal 
worden over het vervolgtraject. In principe is er gekozen voor vernieuwbouw, de 
financiering hiervan  zou dan problemen kunnen opleveren. En men wil in ieder geval de 
beschikbare m2 handhaven. We plaatsen het ook op de onderwerpen 
lijst voor ons halfjaarlijks overleg met de wethouder op 13 maart a.s.
Nav punt over de komende Jaarvergadering, waarop aspirant bestuursleden worden 
voorgesteld en hun aanstelling wordt geaccordeerd, laat Kees weten, dat hij zich 
beschikbaar stelt als bestuurslid. Hij heeft in allerlei organisaties bestuurswerk gedaan en 
is na een rust-periode weer toe aan bestuurlijk vrijwilligerswerk. Hij overweegt nog welke 
taken hij op zich zou kunnen/willen nemen.
Er volgt een voorstelrondje. Goof benadrukt nogmaals de rol van de DR: wij zijn het 
aanspreekpunt voor de Gemeente Waterland, wij staan het welzijn/belang van het dorp 
voor ogen en we doen niet aan individuele belangenbehartiging.
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notuliste.

3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van.....
*** Gemeente Waterland zal de DR contacten voor een overleg over de plannen voor het 
KEBO terrein. Als wij niets horen, nemen we zelf contact op.Actie: Johanna
*** Nav Waterlander van het Jaar 2016 zijn we derde geworden. We waren de enige 
buiten Purmerend, dus toch weer een opsteker!
*** Nav mail mevr De Lugt over het opheffen van buslijn 103 is er door Johanna een 
reactie per mail naar haar gestuurd.
*** Halfjaarlijks Overleg komt terug bij punt 5.
*** mail Dorpsraad Twiske, Johanna informeert hen over het overgaan van de Spar naar 
Wals van het Post-loket. Actie: Johanna

4. Bereikbaarheid Waterland
Goof geeft een kort resumé voor Hans. Vervolgens leggen we hem een aantal items voor 
waar hij zijn ideeën/menig overgeeft. Wij krijgen van hem nog een naam van een 
deskundige op het gebied van Veiligheid, zodat indien nodig beter beslagen ten ijs kunnen 
komen/cq navraag kunnen doen.
**Om meer jongeren te betrekken bij ons plan hebben Goof en Debbie met resp. Het 
Bernard Nieuwentijt College (BNC)Monnickendam en de school De Havenrakkers contact 
gezocht en worden er plannen uitgedacht om de jeugd te enthousiasmeren voor onze 
plannen. Voor de grotere wordt gedacht aan het beleggen van een sessie voorafgaand 
aan de volgende inloopbijeenkomst. En dan niet alleen een praatje maar ook hun 
creativiteit aanspreken. De groepen 5-8 van De Havenrakkers zullen erbij betrokken 
worden als we meer kunnen laten zien.



** Jan Maars heeft Goof gevraagd een praatje te houden over de Onderdoorgang voor de 
Ver. Oud Broek, dat zal zijn op 12 april.a.s.
** In ons 3-wekelijks overleg met Bram en Simone (Provincie) kregen we de tip om contact 
op te nemen met de CdK dhr Remkes. Dit mede naar aanleiding van diens speech over
burgerparticipatie. 
Tekst Remkes: " Ook nodig is dat mensen vanaf het begin in politieke 
besluitvormingsprocessen worden meegenomen en in de gelegenheid worden gesteld 
invloed uit te oefenen. Ook zal op lokaal en zeker ook op regionaal niveau meer en meer 
ruimte gemaakt moeten worden voor experimentele vormen van democratie. Van 
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: mensen als eigenaar van belangrijke 
processen als de vorming van bijvoorbeeld buurtzorg-collectieven, energiecollectieven en 
in de kernen leefbaarheidscollectieven. Daarom staat in het coalitieakkoord nadrukkelijk 
dat wij de Noord-Hollanders meer willen betrekken en dat we het instrumentarium voor 
consultatie van burgers, bijvoorbeeld via gebiedsateliers en digitalisering, zullen 
uitbreiden". Goof en Johanna stellen brief op. Actie: Goof/Johanna
** Eerstvolgend overleg op het provinciehuis te Haarlem is op donderdag 9 februari. Goof 
en Arda gaan hier naar toe. Actie: Goof/Arda
** Eerstvolgend 3 wekelijks overleg met Bram en Simone is op maandagmiddag 27 
februari van 15.30 tot 16.30. Goof, Debbie en Johanna gaan hier naar toe. Actie: Goof/
Debbie/Johanna

5. Agendapunten Halfjaarlijks Overleg met de wethouder
Voor de 27ste februari moeten we punten aanleveren:
** Brede School ** Onderdoorgang
** Verkeerssituatie Nieuwland ** Handhaving
** Vervolgactie hoek bij Jesse ** Vervolgactie Lianderhuisje
** Doortrekken fietspad naar Noord ** Havenrak

6. Vervolgactie
 Kees zal contact opnemen met dhr R. Gaaf en Tjerk Doornebal over het Havenrak
Goof pakt het Nieuwland op met Rob de Baat en de fam, Bruijn.
Johanna stuurt hen de mail reacties toe. Actie: Johanna

7. Wat verder ter tafel komt
Voorbereiding Jaarvergadering loopt. Op de agenda moet in ieder geval het punten van de 
donaties. Het zijn er bitter weinig, wat gaan we hier aan doen?!

8. Rondvraag
Johanna stelt voor om Rombout een bedankje te sturen in de vorm van bloem of fles..
Iedereen gaat hiermee akkoord. Actie: Johanna


