
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 7 juni 2017

Aanwezig:Goof Buijs(voorzitter); Arda Wolterbeek Muller; Debbie Been; Michiel Hemmin-
ga; Kees Swart; Johanna Huizer (notuliste)
Gasten: Cor Te Boekhorst; Charles Dekker

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Beide gasten geven aan dat de agenda gevolgd kan 
worden voor hun specifieke inbreng. 

2. Concept notulen DR-vergadering d.d. 3 mei 2017
*** nav de vraag rondom het verrassingselement voor de komende Broeker Feestweek 
heeft Johanna contact opgenomen met voorzitter Annelies Blank. Zij laat weten, dat het 
verrassingselement dit jaar verzorgd wordt door de IJsclub. Voor de DR ligt er dit jaar geen 
taak.
*** nav de mail van mevr.Henschen geeft Cor aan deze graag te ontvangen, dan kan hij 
contact met haar opnemen voor mogelijke actie. Actie: Johanna
*** nav het ontwerpbestemmingsplan hebben  de St. Behoud Waterland en de DR beiden 
een eigen reactie gestuurd naar de Gemeente Waterland.
*** mede nav gesprek met Statenlid Jeff Leever/Johanna besluiten we in te spreken op de 
vergadering van de Cie Mobiliteit&Financiën op maandagmiddag 12 juni. Actie: Goof
*** Kees gaat neemt contact op  met Nils Spaans om het gesprek over een mogelijke ver-
plaatsing van het Lianderhuisje. Het contact tussen de Gemeente Waterland en dhr. 
Spaans moet hersteld worden, zodat er duidelijkheid komt over een verplaatsing.
*** Michiel vindt de formulering " het jammere is dat dit niets nieuws oplevert" bij Voorstel 
Inrichting Havenrak te negatief. Hij stuurt een nieuwe tekst naar Johanna. Actie: Michiel
Na verandering worden de notulen goedgekeurd met dank aan.

3. Ingekomen Post, mail: reacties en naar aanleiding van .....
*** nav update Popfabriek on the road meldt Debbie dat er op het eindfeest van school op 
7 juli er 3 bandjes zullen optreden. Iedereen is enthousiast en andere kernen zijn ook zeer 
geïnteresseerd.
*** donderdagavond 15 juni gaat Goof naar "Kennisdelen Duurzame Dorpen. Actie: Goof
*** nav concept-notulen Bestuurlijk Overleg. De Schouw is op 11 september om 9.30 hier 
in Broek.
*** proefvak fietspad langs de N247 blijft liggen tot in de winter om te zien wat er gebeurt 
bij bevriezing. Tot nu toe rijd je erover als over de oude Duitse Autobahnen Jaren 50!!
Er moet ook meer informatie komen naar de gebruikers van deze fietsroute.
*** nav Plattelands Parlement Verkiezing Dorp van het Jaar 2017 gaat Goof Broek "pit-
chen" op 17 juni. Actie:Goof
*** De Centrale Dorpsraad (6 kernen/gefinancierd door de Gemeente Amsterdam) wil 
graag met de DR van Broek kennismaken. Het wordt na de vakantie. 
Goof stuurt datumprikker rond. Afspraak staat gepland op donderdagavond 14 septem-
ber om 20.00 uur in Broekerhuis/Regentessenkamer.

4. PPhPlantsoen.
Alle partijen in de Gemeente Waterland zijn tegen sloop, maar wethouder Kes heeft te 
slappe "prestatie-afspraken" gemaakt. Er mogen jaarlijks 10 soc. woningbouw woningen 
worden verkocht, maar in het plantsoen staan er 12. Dat zou betekenen dat het  aantal 
sociale woningbouw-woningen gehalveerd zou worden voor Broek bij een mogelijke sloop.
De vraag die boven komt is: wat vecht de Gemeente uit met de Wooncompagnie?



Het aandringen op aankoop van de woning is niet relevant voor de huidige bewoners. Een 
Bewoners-collectief opstarten, zoals elders gebeurt in Nederland?? Er zijn nu al 3 anti-
krakers in het plantsoen, dus het wordt steeds moeilijker.
De DR zal opnieuw een brief sturen naar wethouder Kes, d zij zich zorgen maakt over de 
stand van zaken, de manier waarop de Wooncompagnie omgaat met de huidige bewoners 
en het laten bewonen van anti-krakers ipv echte woningzoekenden. 
Johanna maakt opzetje. Actie: Johanna 
Nav de knelpunten op het Nieuwland is het 8-stappenplan  (Charles en Goof) naar de 
Gemeente gestuurd. We nemen met ook mee naar De Schouw op 11 september a.s..

5. Voorstel Inrichting Havenrak 
Er ligt het voorstel van het werken met vlonders in het Havenrak. Cor heeft afbeeldingen 
en info doorgestuurd. De Havenmeester van Uithoorn wil graag informatie geven. Kees en 
Michiel nemen het mee naar hun overleg met de IJsclub na de zomervakantie.
Actie: Kees en Michiel 

6. Donatie plan Dorpsraad.
Er ligt een kaartontwerp van Remon(partner Debbie). Na discussie wordt er besloten om 
een kaart te maken (A5 formaat??) met aan de ene kant het logo van de DR en aan de 
andere kant tekst, met de vraag om een bijdrage. Niet om een donatie, want daar moet je 
ws een vergunning voor aanvragen om daarmee langs de deur te gaan. Michiel maakt een 
tekst voorstel. En we moeten nog plannen met hoeveel mensen we dit moeten gaan doen.
Met dank aan Remon, flesje is onderweg.....
Actie: Michiel. 

7. Voortgang Onderdoorgang
Goof spreekt in bij de Cie Mobilteit&Financiën op maandagmiddag 12 juni a.s. 
Bij het 2e Atelier ging de rol van de DR-leden wat verloren in het grote geheel. Voor de 
komende Inloopbijeenkomst op 27 juni moet duidelijk zijn wat de rol is van de DR-leden.
Tav de Corridorstudie maakt Goof een concept reactie. Actie: Goof.

8. Wat verder ter tafel komt
*** De DR gaat géén kraam bemensen op de Broekermarkt op 12 augustus. 
We kunnen te weinig laten zien om het interessant te maken.

9. Rondvraag
Cor: gaat er nog iets gedaan worden met "het vlaggetjes-plan" voor de oversteek bij 
school? Debbie en Cor brengen dit in op de Ouderraad vergadering van school.
Actie: Debbie/Cor
Goof: weet iemand iets meer over een snelfiets-fietspad van Amsterdam Noord tot Edam 
rechts van de N247? Er is al een start gemaakt tussen Katwoude en Edam. Verder bij 
geen van de aanwezigen meer bekend.

Ivm vakantieplannen en alle verdere vergaderingen ihkv de Onderdoorgang wordt beslo-
ten de DR-vergadering van 5 juli te annuleren.

Eerstvolgende DR-vergadering op woensdagavond 6 september  om 20.00 uur!! 


