
 Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 6 september 2017

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter); Arda Wolterbeek Muller; Debbie Been; Kees Swart; 
Johanna Huizer (notulist)
Afwezig: (met bericht) Michiel Hemminga
Gasten: Astrid van Mierlo, Peter Kreetz; (later) Charles Dekker.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. De gasten krijgen het woord. Zij zijn de direct-
omwonenden van de Van Disweg 2 en de Van Disweg 4-6 bouwprojecten. Ze zijn erg 
geschrokken van de impact van deze plannen en het ontbreken van een samenhangende 
zienswijze vanuit de gemeente Waterland. Bij navraag in de buurt bleek bovendien dat 
een groot deel van de direct omwonenden geen idee had van de impact van deze 
plannen! Het doel van het gesprek met de Dorpsraad is om de DR te vragen voor een 
ondersteuning. Zij vinden (en met hen nu een groot aantal omwonenden) dat de 
Gemeente een samenhangende visie dient te ontwikkelen voor het bouwen van woningen 
aan de Van Disweg. Tussen beiden nu bekend zijnde ontwerpbestemmingsplannen is nog  
een perceel van ong. 400 m2 waar geen plan van bekend is. Wat gebeurt daarmee??
Morgen, 7 sept. dienen zij, mede namens een groep omwonenden hun zienswijze in bij de 
Gemeente Waterland.
De DR zegt toe de Gemeente Waterland schriftelijk te benaderen om om opheldering te 
vragen en om een heldere visie te ontwikkelen voor genoemde terreinen.
Een kopie van de brief zal aan beide gasten worden toegestuurd. Actie: Goof/Johanna

2. Concept notulen Dorpsraadvergadering d.d. 7 juni 2017
** blz 1: tekstueel en nav: tekstueel geen op-aanmerkingen 
Nav: Goof was 17 juni j.l. aanwezig  op de bijeenkomst van het Plattelands Parlement. Het 
was een goede dag! Hij heeft documentatie meegenomen en de poster die gemaakt is van 
onze inzending. Men was zeer geïnteresseerd in ons Onderdoorgang plan en m.n. in het 
co-creatie proces met de provincie. Dat wordt echt uniek gevonden!
** blz 2: tekstueel en nav: tekstueel geen op-aanmerkingen.
Nav: de DR heeft geen brief geschreven naar de Gemeente over de situatie 
v.h.PPHPlantsoen, het werd afgeraden door betrokkenen.
Nav: Cor heeft "vlaggetjes-plan" opgepakt, wordt vervolgd.
Nav: Havenrak komt terug op de agenda van oktober
Nav: Donatie-plan Michiel zal eerste opzet maken. ivm zijn afwezigheid (werk) komt dit 
terug op agenda oktober.Actie: Michiel
Notulen worden goedgekeurd met dank aan Johanna.

3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van.....
**Ivm de vele overleggen, die we komende weken moeten bijwonen ivm de laatste 
uitwerkingsfase van de Onderdoorgang parkeren we mogelijke acties betr. de bijen 
bermen en voedselresten mails van J.D.
** Kees gaat opnieuw de Lianderhuisje-zaak oppakken, wordt vervolgd...Actie: Kees
** nav het nieuwe ophaal-rooster van de Gemeente voor restafval maakt Debbie, namens 
de DR  een brief voor de Gemeente. Er heerst veel onvrede bij m.n. gezinnen met 
kinderen. Er is meer "ophaal" activiteit nodig!! Actie: Debbie
** Kern met Pit-formulieren voor nieuwe dorp-acties neemt Debbie onder haar hoede.
** Vergaderdatum Bestuurlijk Overleg/Schouw is op maandag 6 nov. om 09.00 uur!
(Plaats: Parkeerterrein Nieuwland)



4. Bouwplan Peereboomweg (terrein Suykerbuyk)
Bureau Wadman niet aanwezig, punt vervalt.

5. Voorstel Inrichting Havenrak
Wordt verplaatst naar volgende DR-vergadering op 4 oktober .a.s.

6. Donatie-plan Dorpsraad
Michiel maakt opzetje voor DR-vergadering van 4 okt a.s. Actie: Michiel

Charles Dekker komt binnen. We bespreken zijn 2 punten betr. PPh Plantsoen en het 
parkeerprobleem op het Nieuwland. 
** Het PPH Plantsoen: de brief van de Wooncompagnie blijft de bewoners parten spelen. 
Het feit dat er gedreigd wordt met sloop veroorzaakt een 2-spalt tussen de 9 legaal 
wonenden. Maar zolang de Gemeente haar "monument-verklaring" handhaaft kan de 
Wooncompagnie niet slopen. Op dit moment ziet de DR geen rol voor zz weggelegd in dit 
proces.
** Parkeren Nieuwland. Charles heeft gesproken met de BOA's, zij mogen boetes uitdelen, 
doen dat ook. Maar ervaren de situatie zelf als: 'dweilen met de kraan open". Zijn voorstel 
van het dichtmaken van de draaipoortjes om fout parkeren aldaar tegen te gaan kan 
helaas niet. Het mag eenvoudig weg niet om veiligheidsredenen bij calamiteiten!! 

7. en 8. 
We praten in DR-samenstelling verder over alle overlegmomenten en mogelijke acties die 
wij moeten bijwonen/nemen betreffende de laatste verkennende fase van de 
Onderdoorgang.  Er staat veel op de rol, i.p. met 2 mensen aanwezig proberen te zijn, 
meer is niet nodig(mogelijk
De 3e Atelier-bijeenkomst en de inloop-bijeenkomst worden, zodra definitief bekend, onder 
de aandacht gebracht. Debbie zorgt voor snelle melding op facebook. 

9. Rondvraag
** Op de Hellingweg net over de brug staan reeds langere tijd campers geparkeerd. 
Moeten we niet in de gaten gaan houden of dit mogelijk een "vaste" parkeerplaats wordt 
voor mensen, niet woonachtig in Broek?? (punt Debbie)
** de groei van AirBNB in Broek en de houding van de Gemeente Waterland in dezen. Wat 
zijn de regels?? Wie pakt dit op?? (punt Celine)
** Dorpsraad-krant, planning!? (punt Goof)
** Volgende vergadering vooraf overleg met Hans Van Daelen, 18.00 uur in het 
Broekerhuis/ Regentessen kamer

Volgende Dorpsraadvergadering op woensdagavond 4 oktober 2017 om 20.00 uur.


