
Notulen Jaarvergadering Dorpsraad d.d. 1 maart 2017

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Michiel Hemminga; Arda Wolterbeek Muller; Kees 
Swart; Johanna Huizer (notulen)
Afwezig: Debbie Been; Cor Te Boekhorst; Luuk Zaal; Johan Lok (met bericht)
Gasten: Jan Mens; Robert Zaal en Tatia Englebert

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de 
Jaarvergadering van de Dorpsraad.

2. Concept notulen Jaarvergadering DR op 11 april 2016
Blz 1 tekstueel en naar aanleiding van geen op-aanmerkingen
Blz 2 tekstueel geen op-aanmerkingen. Naar aanleiding van punt 6: vanuit de Bolder was 
Angela Kroon aanwezig om de kernen meer te betrekken bij de activiteiten van de Bolder. 
o.a. het opstarten van een Repair Café, zoals in de Bolder functioneert. Dit is niet echt 
goed van de grond gekomen. Idee is om opnieuw contact te zoeken met de Draai en de 
Bolder. Johanna stuurt mail naar Marieke Maars. Actie: Johanna
Er verder geen op-aanmerkingen zijnde worden de notulen goedgekeurd, met dank aan...

3. Jaarverslag 2016.
** punt 1. Bereikbaarheid Waterland.
Goof geeft een kort resumé over de stand van zaken. Er is erg veel energie gaan zitten in 
de verschillende overlegvormen sinds de Provincie APPM/Tauw heeft aangewezen als 
projectbureau voor het verder uitwerken van onze DR Onderdoorgang variant. 
Door de uitkomst van de wensen en eisen van de verschillende stakeholders ( Brandweer; 
HHNK; Gemeente;Politie, etc) is er een tussenstap ingelast, waardoor het totale traject 
uitloopt. Niet in maart, maar in oktober 2017 moeten de berekeningen van niet 6, maar 4 
varianten klaar zijn om gepresenteerd te worden aan de Stuurgroep. 
Uiteindelijk zal de politiek beslissen, maar de verwachting van de projectleider Bram Derix 
is, dat dit niet eerder zal zijn dan begin 2018.
Er zullen in ieder geval nog 2 Ateliers en 2 Inloop-bijeenkomsten worden georganiseerd 
voor de zomer vakantie. Er zijn ingrijpende voorstellen, waarvan de consequenties nog 
niet te overzien zijn. (o.a. mogelijke brugverbinding vanuit de Roelestraat naar het 
Dorpsplein; minder halterende bussen; waarbij de ontwikkeling van de Noord-Zuid lijn ook 
een rol speelt) Wordt vervolgd!!
Vanwege onze inzet in dit project opteren we als Dorpsraad voor de 
Dorpsvernieuwingsprijs 2017!
** punt 2. Ruimtelijke Ordening in Broek
Ter aanvulling wordt nog het project Plan Groot op de van Disweg genoemd. Waar nog 
een hernieuwde bestemmingswijziging voor is aangevraagd. 
Ook loopt er een bestemmingswijziging aanvraag voor het terrein van het zeilkamp.
** punt 3. Verkeer en Veiligheid. Er is door de DR, samen met direct omwonenden 
gekeken naar de situatie op het parkeerterrein aan het Nieuwland. Er is zoveel mis met de 
inrichting en het gebruik, dat er met een totaal nieuwe blik naar gekeken moet worden 
door deskundigen. De DR neemt dit mee naar het komende halfjaarlijkse overleg met de 
wethouder, mevrouw Bekhuis a.s. maandag 13 maart.
** punt 7. Na een zinvolle discussie komen we tot de conclusie, dat het wellicht het meeste 
oplevert als we "langs de deur gaan". Idee is om een kaart(tje) te ontwerpen en net als de 
andere Broeker-verenigingen het persoonlijke contact opzoeken. We werken dit op de 
volgende DR-vergadering verder uit. Actie: Dorpsraadleden



**punt Samenstelling bestuur.
De beide aspirant DR-leden Arda Wolterbeek Muller en Kees Swart worden van harte 
welkom geheten als bestuurslid van de DR met ingang van 1 maart 2017. In- en 
uitschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt geregeld om het officieel te maken. 
Actie: Johanna.

4. Financieel Jaarverslag Dorpsraad 2016
We hebben geen goede financiële situatie, we teren in op onze reserve sinds de donaties 
niet meer via de acceptgiro's binnen komen. Halverwege het jaar is de overstap gemaakt 
naar de REGIO bank, omdat deze minder kosten berekend dan de RABO. Het zou kunnen 
zijn, dat we daarmee mogelijke giften van de RABO mislopen, maar op dit moment 
hebben we het voordeel van een veel goedkopere maandelijkse kostenpost. 
(zie ook punt 7 onder Jaarverslag)
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en heeft de penningmeester décharge 
verleend. Met dank aan de kascommissie!!
Johanna checkt of zij ook het komende jaar als kascommissie willen functioneren. 
Actie: Johanna

5. Lopende projecten (o.a. Onderdoorgang N247)
Al uitgebreid besproken bij het Jaarverslag.

6. Wat verder ter tafel komt.
Goof deelt mee dat hij de DR vertegenwoordigd in de klankbordgroep, die de Gemeente 
Waterland in het leven heeft geroepen om haar website te vernieuwen/verbeteren. Dat 
blijkt hard nodig, want de huidige gemeente-site is echt verouderd! 
Het resultaat zal medio 2017 zichtbaar zijn.

7. Rondvraag
Er geen rondvraag zijnde, dankt de voorzitter eenieder van zijn/haar aanwezigheid en sluit 
de Jaarvergadering om 21.40 uur


