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Dorpsraad Broek in Waterland

Voor u ligt een samenvatting over de belangrijkste ontwikkelingen van de 
Dorpsraad Broek in Waterland in 2016. Ook informeren we u over de huidige 
samenstelling van het bestuur. 
Voor een volledig beeld van al activiteiten verwijzen wij u graag naar onze website: 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl. 
Wij zijn voor de gemeente Waterland het eerste aanspreekpunt van de inwoners 
van Broek in Waterland.  

1. Bereikbaarheid Waterland
De Dorpsraad heeft zich in 2016 actief bezig gehouden met het realiseren van een 
onderdoorgang voor de N247 door het dorp als onderdeel van ‘Bereikbaarheid 
Waterland’. Het plan van de provincie voor een bovengrondse variant is een 
verslechtering van de leefbaarheid, en draagt nauwelijks bij aan betere 
doorstroming van het verkeer. In april 2016 heeft de Dorpsraad haar eigen plan 
voor een onderdoorgang aangeboden aan de Gedeputeerde mw Post. Het plan is 
door middel van een crowdfundingsactie geheel uit eigen middelen gefinancierd en 
uitgewerkt door Witteveen & Bos. Het resultaat was dat de Dorpsraad variant door 
de Provincie wordt uitgewerkt en dat de besluitvorming over de keuze wordt 
uitgesteld. Vanaf dat moment is de Dorpsraad in een fase van co-creatie met de 
Provincie actief betrokken om de Dorpsraad variant, naast enkele alternatieve 
scenario’s op verzoek van de Provincie, uit te werken tot schets ontwerp niveau.  
Tijdens de Broeker Feestweek heeft de Dorpsraad het verrassingselement 
verzorgd: teams mochten een ontwerp maken van de inrichting van het nieuwe 
dorpsplein.  
De samenwerkingsafspraken zijn in december 2016 vastgelegd en gepubliceerd, 
een unicum. De Dorpsraad investeert veel tijd in overleggen. Bewoners van Broek 
in Waterland en vanuit de regio worden momenteel actief betrokken bij de 
uitwerking van de varianten via een serie ‘ateliers’ en ‘inloopbijeenkomsten’. In 
november heeft het eerste atelier plaatsgevonden in Broek in Waterland en de 
eerste inloopbijeenkomst in Monnickendam. In de loop van 2017 worden de 
uitgewerkte varianten aan de Stuurgroep voorgelegd. De Dorpsraad heeft 
meegedaan aan de verkiezing van Waterlander van het jaar, en is op de derde 
plaats geëindigd. Op www.onderdoorgangbroek.nl staat alle actuele informatie. 

2. Ruimtelijke Ordening in Broek
De Dorpsraad heeft in 2016 regelmatig bij de gemeente geïnformeerd naar de 
stand van zaken rond de nieuwbouw op locatie Hellingweg. Ook is contact 
onderhouden met de projectontwikkelaar GTP Vastgoed, die in de vergadering van 
de DR in december de ontwikkelingen heeft toegelicht.  

!  1

http://www.dorpsraadbroekinwaterland.nl
http://www.onderdoorgangbroek.nl


Verder is de Dorpsraad gevraagd om instemming van een nieuwbouw project aan 
het Zuideinde (terrein Prijs) en geïnformeerd over de bouwplannen aan de van 
Disweg (fam Groot). 
Een blijvend punt van aandacht is de eventuele nieuwbouw van de 
Wooncompagnie op het P Paul plantsoen (ondanks het feit dat het een beschermd 
Dorpsgezicht betreft): de wensen van de Wooncompagnie lopen niet synchroon 
met die van de huidige huurders.  
De Dorpsraad is actief betrokken bij de discussie over de Brede School in Broek en 
de (ver)nieuwbouw van de huidige school. 

3. Verkeer en veiligheid
De nieuwe verkeerssituatie op het parkeerterrein aan het Nieuwland heeft de 
verkeersveiligheid nog niet verbeterd. Ook is de parkeersituatie aan het Eilandweg 
bij de hoek met Zuideinde besproken, en is tot nader overleg met alle direct 
betrokkenen aangespoord. 
  

4. Communicatie
De website houden we regelmatig bij met actuele informatie, de vergaderstukken 
zijn goed te vinden. Voor de Onderdoorgang is een eigen web adres gemaakt: 
www.onderdoorgangbroek.nl. In 2016 is de website 3631 maal bekeken door 2416 
verschillende bezoekers. Gemiddeld bekeken zij 2.39 pagina's. Bezoekers bleven 
gemiddeld 1.44 minuut op de website. De 2 piekdagen waren 13 januari (275 
paginaweergaven) en 29 april (250 paginaweergaven). De best bekeken pagina is 
http://www.dorpsraadbroekinwaterland.nl/Dossiers/Bereikbaarheid-Waterland (ook 
te bereiken via onderdoorgangbroek.nl) met 1849 bezoeken.  

In 2016 zijn drie nummers van de Dorpsraadkrant uitgebracht (januari, juni en 
december 2016). Ook verschijnt regelmatig bericht in de Broekergemeenschap. 

De Dorpsraad is ook actief op Facebook en Twitter. Via deze 
sociale media houden wij geïnteresseerden op de hoogte van onze 
bezigheden, vergaderdata en andere updates. Per jaar krijgen we meer 
bereik, dat merken we o.a. door meer Facebook ‘likes’ en Twitter-volgers. Per eind 
2016 zijn er 137 volgers op Twitter en 256 volgers (‘likes’) op Facebook. 

5. Halfjaarlijks overleg met de wethouder
Op 19 september heeft wethouder Gabrielle Bekhuis en het hoofd Openbare 
Werken Pascal Verkroost met het bestuur van de Dorpsraad de jaarlijkse schouw 
door Broek gehouden. Tijdens de schouw hebben we het onder meer gehad over 
het ontbrekende botenbeleid (met name Havenrak), het Nieuwland 
(verkeerssituatie en de locatie van de ‘bakken’), de paaltjes bij Parallelwe/
Nieuwland (voor Jesse), een watertappunt bij de bushalte, de Onderdoorgang en 
de Brede School in Broek. Ook de verplaatsing van het Liander huisje is opnieuw 
onder de aandacht gebracht. 
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6. Juridisch spreekuur
Ook in 2016 heeft de Dorpsraad het maandelijks gratis juridisch spreekuur 
georganiseerd. Hiervan hebben dit jaar 12 mensen gebruik gemaakt. 

7. Donaties
Sinds het afschaffen van het bijsluiten van de acceptgiro voor de jaarlijkse donatie 
enkele jaren geleden is het ontvangen bedrag aan donaties sterk teruggelopen. Het 
bestuur beraadt zich hoe dit verlies aan inkomsten in de toekomst kan worden 
opgevangen. 

8. Overig
Verder is de dorpsraad in 2016 nog bezig geweest met: 

• De Omgevingsvisie Waterland 
• Ondersteuning initiatief Repair Café in Draai33 
• Aanpak veilig fietsen in Waterland 
• Nieuwe functie van de kerk 
• Koek en Zopie Beleid 
• Herziening Gemeentelijke Beleidsregels Standplaatsen 
• Verplaatsing busbaan tussen Schouw en Broek 
• Betrekken van jong volwassenen bij gemeente beleid 
• deelname aan het algemeen kernradenoverleg in Waterland 
• lid van de Advies Raad Sociaal Domein (voorheen de WMO-raad) van de 

gemeente Waterland 

Huidige samenstelling bestuur:
Voorzitter: Goof Buijs 
Secretaris/waarnemend penningmeester: Johanna Huizer 
Bestuurslid: Debbie Been 
Bestuurslid: Michiel Hemminga 
Bestuurslid: Jan Diek van Mansvelt (afgetreden najaar 2016) 
Aspirant bestuurslid: Arda Wolterbeek Muller 
Aspirant bestuurslid: Kees Swart 

Nieuwe samenstelling bestuur per 1 maart 2017:
Voorzitter: Goof Buijs 
Secretaris/waarnemend penningmeester: Johanna Huizer 
Bestuurslid: Debbie Been 
Bestuurslid: Michiel Hemminga 
Bestuurslid: Arda Wolterbeek Muller 
Bestuurslid: Kees Swart 

Februari 2017 
Goof Buijs 
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