
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 5 april 2017

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter); Debbie Been; Arda Wolterbeek Muller; Kees Swart; Jo-
hanna Huizer (notulist)
Afwezig: (met bericht )Michiel Hemminga
Gasten: Cor Te Boekhorst; Nico Zadel; Charles.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de gasten van harte welkom. Hij geeft het 
woord aan Nico Zadel(creatief manager Muziekschool Waterland). Nico is gekomen om de 
medewerking van de DR te vragen voor het initiatief Popfabriek On The Road, een initia-
tief van de Muziekschool Waterland, waarmee zij jongeren en volwassenen in kleine dor-
pen bij elkaar brengt om samen muziek te maken. Doelgroep: 8 tot 80.
 Onder leiding van enthousiaste en ervaren bandcoaches studeert men nummers in en 
worden die na verloop van tijd voor publiek uitgevoerd. De Muziekschool zorgt voor de 
bandcoaches, de instrumenten en de apparatuur. De kracht van dit initiatief is, dat het ge-
dragen wordt door de lokale gemeenschap.
Wat vraagt de Muziekschool aan de Dorpsraad??
** een ruimte waar muziek gemaakt kan worden
** € 1.250,- als start bijdrage (bij deelname kosten p.p. €2,50 per x)
** iemand die zich committeert om het project vlot te trekken.
De bedoeling is om een pilot te starten in mei/juni van 4 weken. Lagere school moet be-
naderd worden. De jongerenwerker richt zich op het voortgezet onderwijs.
Voorstel is om de Gemeente Waterland te vragen om een gift uit het Stimuleringsfonds
Afspraak: Debbie pakt het in eerste instantie op en is contactpersoon voor DR, Gemeente 
Waterland en de Muziekschool. Zij wil dit in tweede instantie, samen met nog iemand 
doen. Er moet publiciteit gemaakt worden, financiering geregeld en de pilot trekken. 
Actie: Debbie.  Nico Zadel is blij met onze inzet en verlaat de vergadering.

2. Concept notulen d.d. DR-vergadering d.d. 1 februari j.l.
Blz 1: tekstueel geen op-aanmerkingen, geen naar aanleiding van...
Blz 2: idem Bedankje voor Rombout moet Johanna nog regelen Actie: Johanna
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notuliste en op de DR-site gezet.

3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van.....
***Arda vertegenwoordigt de Dorpsraad op de Jaarvergadering van de Broeker Gemeen-
schap op dinsdag 18 april om 20.00 uur in De Draai 33.
***Bij gesprek met de burgemeester a.s. maandag 10 april navraag doen nav onderzoek 
Burgerparticipatie Colette Laseur.
***Navraag doen bij Gemeente Waterland (mevr. Blok) ivm overleg over KEBO-terrein/ 
stand van zaken Actie: Johanna
***Antwoord naar A. Blijdorp ivm afspraken met je Gemeente Actie: Johanna
***Nieuwe website gaat per 1 juni a.s. "de lucht in".
***Opening pilot fietspad Oude Trambaan uitgesteld tot nader order.

4. Voorstel nieuwe inrichting parkeerterrein Nieuwland
Goof legt uit aan de gasten dat er een stappenplan gemaakt is door de DR en omwonen-
den van het Nieuwland om op korte termijn, makkelijk te realiseren acties te ondernemen. 
Een compleet nieuwe inrichting van het parkeerterrein zal pas plaatsvinden bij de "ver-
nieuwbouw" van de school. Cor geeft aan dat hij met Niek Zwaag in overleg was over een 



aantal zaken, maar daar niets meer op terug gehoord heeft. Hij hernieuwt zijn contact. Het 
7 stappenplan dat voorligt wordt uitgebreid met de volgende punten: 
*** punt 2.  haaietanden kunnen niet, voorstel wordt om er drempels te maken
*** punt 7. vlaggetjes in palen aan beide kanten van de weg voor een oversteekplaats. De 
kinderen die willen oversteken pakken een vlaggetje zwaaien daarmee terwijl ze overste-
ken en stoppen het aan de andere kant van de weg weer in de paal aldaar.
*** punt 8. voorstel is om net als voor de marktkramen een bordje te maken met vrijhouden 
voor 2 bussen langs stoep (bij voormalige klompenboerderij).
Algemeen: verbodsborden, etc behoeven controle, maar die handhaving is er niet, er is 
niet voldoende geld bij de Gemeente voor BOA's. Een al eerder gesignaleerd probleem 
door de DR binnen onze Gemeente!
Goof stuurt gewijzigde versie naar de Gemeente.  Actie: Goof 
  
5. Voorstel inrichting Havenrak
Ivm de tijd houden we dit punt aan voor de volgende DR vergadering op 3 mei a.s.

6. Terugloop donaties en wat te doen!
We gaan een kaart ontwerpen, die we in het dorp persoonlijk gaan langs brengen om een 
bijdrage te vragen voor de Dorpsraad. De jaarlijkse subsidie van de Gemeente Waterland 
is net voldoende om de vergaderzaal huur te betalen. We teren in op ons budget, wat al 
minimaal is. De partner van Debbie gaat dit op zich nemen. Johanna stuurt hem een aan-
tal foto's op, die we mogelijk kunnen gebruiken. Hans Mulder zal gevraagd worden naar 
de kosten. Actie: Debbie/Johanna

7. Bereikbaarheid Waterland en Onderdoorgang N247 (stand van zaken)
Goof schets huidige stand van zaken voor onze gasten. Er is weinig gebeurd sinds februa-
ri. Door de "tussenstap" die nodig was, wilde de provincie en APPM/Tauw eerst duidelijk-
heid hebben over de financiële gevolgen hiervan. Dit heeft veel voeten in de aarde gehad! 
Nav ons gesprek met de CdK Remkes zijn we er van overtuigd, dat we een uniek proces 
bewandelen, maar wel met een valse start begonnen zijn. Er had vanaf het begin duide-
lijkheid moeten zijn over de financiële kant en die is er niet. We hebben (nog) niets terug-
gehoord van zijn opmerkingen dat hij navraag zal doen bij Gedeputeerde Post. (zullen 
donderdag 6/4 navragen bij Bram gedurende ons overleg met hem en APPM/Tauw)
Debbie stelt voor om actie te ondernemen richting Cie Mobiliteit&Wonen. Ook dit leggen 
we bij Bram in de week om te kijke wanneer daarvoor  het beste moment zou zijn.
Vraag van Bram (mail d.d. 4/4 j.l.) om onze voorkeur aan te geven van de te berekenen 4 
varianten leggen we ook nog voor aan Hans van Daelen (W&B) Dit is ter plekke gedaan!
A.s. maandagmiddag is er ook het gesprek met onze burgemeester (Lusette Wagenaar) 
en Laura Bromet. Doel is m.n.: het verkennen van de wederzijdse rollen en verplichtingen.
Goof stuurt een kopie van de brief aan Remkes op, als gespreksstof.
Als 1 van ons nog verdere punten voor de agenda heeft, laat weten!

8. Wat verder ter tafel komt (fietspad en tekening Liander Huisje)
Ivm de tijd schuiven we dit door naar de DR-vergadering van 3 mei a.s.

9. Rondvraag
Wie is er 3 mei niet ivm de voorjaarsvakantie?
Kees en Debbie melden zich af. Daar we met 4 zijn, laten we de DR-vergadering op 3 mei 
a.s. doorgaan.
Punten op de agenda zijn in ieder geval: 
*** voorstel inrichting havenrak; Fietspad; tekening Liander Huisje; foto's Charles fout par-
keren Nieuwland)


