
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 3 mei 2017

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Arda Wolterbeek Muller; Michiel Hemminga; Johanna 
Huizer (notulist)
Afwezig: Debbie Been en Kees Swart (beiden met bericht)
Gasten: Cor Te Boekhorst; Hans Leven; Charles Dekker

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de gasten hartelijk welkom. Voorstelrondje 
volgt. Het is de gewoonte om de gasten eerst aan het woord te laten, maar punt 4 en 6 
van de agenda betreffen de punten die Charles wil inbrengen, dus volgen we de agenda.

2. Concept notulen DR vergadering d.d. 5 april 2017.
*** Arda vertegenwoordigde de Dorpsraad op de Jaarvergadering van de Broeker 
Gemeenschap. Aan ons is de vraag voorgelegd of wij hand-en span-diensten/jurering 
kunnen verlenen gedurende de Broeker Feestweek (van 5 t/m/13 aug dit jaar). Ook het 
eventueel opnieuw organiseren van het Verrassingselement kwam ter sprake.
Johanna belt met de voorzitter vd BG wat precies de bedoeling is. Actie: Johanna
*** Nog geen reactie vanuit de Gemeente Waterland  ivm KEBO-terrein. Mevr. Blok 
informeert ons over ons overleg-data.
*** Nav de terugloop aan donaties en het plan om in het dorp rond te gaan voor een 
bijdrage komt de tip of het niet mogelijk zou zijn omdat b.v. samen te doen met de Broeker 
Gemeenschap, die de 'dorpsronde"  jaarlijks doet. We nemen het mee in de uiteindelijke 
aanpak, er moeten nog kaarten gemaakt worden. Debbie regelt het ontwerp met haar 
partner. Actie: Debbie
Er verder geen op-aanmerkingen zijnde worden de notulen vastgesteld met dank aan.

3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van.....
***mail mevr. Henschen. Daar niet duidelijk is of en water van de DR verwacht wordt, 
nemen we deze mail ter kennisgeving aan. We sturen mevr. Henschen een bedankje. 
Hans Leven wil de mail graag inzien ivm zijn betrokkenheid bij het Zuideinde. Johanna 
stuurt  de mail door. Actie: Johanna 
*** nav voorbereiding 2e Atelier bijeenkomst op donderdag 11 mei a.s. zijn Debbie, Michiel 
en Arda aanwezig, zij melden zich zelf aan.
*** Arda probeert naar de bijeenkomst "Burgerinitiatieven in de zorg" op 16 mei a.s. te 
gaan. Johanna heeft gegevens per mail doorgestuurd.
*** 15 mei a.s. is er een inloopbijeenkomst in het Broekerhuis ivm het Voorontwerp 
Bestemmingsplan Broek in Waterland. We proberen allemaal te gaan. Goof neemt contact 
op met Stichting Behoud Waterland voor eventuele gezamenlijke reactie. Deadline 9 juni. 
Actie: Goof
*** Nav het gesprek met de Burgemeester en wethouder Bromet van 10 april jl praat Goof 
de gasten bij. Bij het gesprek met de CdK werd duidelijk dat de spelregels niet kloppen, 
o.a. was het budget vooraf niet bekend. De DR staat volledige transparantie voor en ook 
dat lijkt nu niet te gaan lukken. De DR wil bij  de Cie Mobiliteit&Wonen (provincie) opnieuw 
inspreken en bewerkstelligen dat zij zich mede verantwoordelijk (gaan/blijven) voelen voor 
de voortgang. Het zal belangrijk zijn om de Statenleden "op het schild te hijsen" en zorgen 
dat de Gedeputeerde geen gezichtsverlies lijdt. 
De Gemeente is verantwoordelijk voor het inrichten van de Openbare Ruimte, daar ligt 
hun prioriteit, evenals de "eis" dat het huidige Openbaar Vervoer blijft zoals het is. Dit 
bleken beiden gevoelige punten te zijn tijdens ons gesprek.We hebben een aparte sessie 
georganiseerd om B&W en de Raad bij te praten op maandag 29 mei van 19.00-19.30 



4. Fietspad/Lianderhuisje/foto's fout parkeren Nieuwland.(punten vorige vergadering)
***Over het nieuw uit te voeren fietspad bleek bij de vorige vergadering zoveel 
onduidelijkheid, dat we wilden bekijken wat de problemen zouden kunnen zijn voor de 
fietsers richting M'dam. Het 1 en ander is uitgesteld tot nader orde, omdat de ondergrond 
niet voldoende stevig zou zijn. Goof vraagt bij het 3-wekelijks overleg op maandag 8 mei 
a.s. met Bram om verdere toelichting.
***Lianderhuisje. De tekening die we van de Gemeente ontvingen brengt niet echt 
duidelijkheid, omdat het huidige illegaal geplaatste huisje er niet in getekend staat. We 
vragen een nieuwe, betere tekening. Vraag: waar staat het huisje nu en waar zal het naar 
toe gaan? Actie: Johanna 
*** Foto's foutparkeren.
Charles maakt middels zijn tientallen foto's duidelijk dat de parkeerproblematiek rondom 
het parkeerterrein en het Nieuwland groot is!! Wat te doen??
Handhaving op de schooltijden bij aanvang en uitgaan zou het beste functioneren, maar 
de BOA's zijn vooral actief op Marken! Wij zullen de Gemeente ervan moeten doordringen, 
dat handhaving in Broek prioriteit numero 1 is.
Goof maakt tekst bij een aantal van de "ergste" foto's van Charles. In overleg werken zij dit 
samen verder uit, met als doel de Gemeenteraad ervan te overtuigen, dat zij hier echt iets 
aan moeten doen in het kader van handhaving!! Actie: Goof en Charles.

5. Voorstel Inrichting Havenrak
Michiel leest het voorstel voor dat de IJsclub en de DR samen bedacht hebben. O.a. 
Officiële vaste palen die aangeven waar boten mogen liggen, evenals een toilet en een 
drinkwater-voorziening. 
Cor brengt in dat in Uithoorn en drijvende vlonders gemaakt zijn om boten aan te leggen in 
het vaarseizoen. Seizoen voorbij boten weg/vlonders weg en alle ruimte voor de IJsclub, 
als het vriest.
De aanwezige DR-leden en de gasten zijn tegen toilet en drinkwater voorziening op het 
Havenrak. Elders in Broek aanwezig. Cor bezorgt ons info over de vlonders. Michiel neemt 
alle reacties mee. Wordt vervolgd. Actie: Cor T B

6. Wat verder ter tafel komt.
***Overlegstructuur 11 mei behandeld.
***PPhPlantsoen.
Charles brengt in, dat de Wooncompagnie weigert onderhouds werkzaamheden uit te 
voeren op het PPhPlantsoen. Zij hebben het PPhPlantsoen aangeboden aan de bewoners 
om het te kopen, hetgeen niet relevant is gezien de financiële situatie va de meeste 
bewoners. Er zitten nu 3 anti-kraak mensen in en 9 echte bewoners. Bij het opheffen van 
de sociale woningbouw woningen aan het PPhPlantsoen zou het soc. woningbestand 
kelderen van 22 naar nog maar 10 woningen in Broek. Het doel van de Gemeente zou ook 
moeten zijn: Behoud van de Sociale Woningen in Broek. Het is nu een Gemeente 
Monument en binnen het huidige bestemmingsplan zou het huidige volume vd woningen 
gehandhaafd moeten blijven. De DR zal zijn zorg tegenover wethouder Kes moeten 
uitspreken. Op de agenda voor de juni DR vergadering!! Wordt vervolgd!

7. Rondvraag.
*** Cor uit bezorgdheid over de actie vanuit  Liander bij de Hellingweg/Eilandweg, waar nu 
een groot Liander object is geplaatst
***Michiel vraagt of er al informatie is over de budgethoogte voor de Onderdoorgang. Nee, 
die is er nog niet!!
***Hans L. spreekt zijn zorg uit over de onveiligheid voor voetgangers en fietsers op het 
Zuideinde......


