
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 4 oktober 2017

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter); Arda Wolterbeek Muller; Michiel Hemminga; Kees 
Swart; Johanna Huizer (notulist)
Afwezig(met bericht): Debbie Been
Gasten: Cor Te Boekhorst; Tjerk Doornenbal; Annelies en Reinard Maarleveld; Ruud Gaaf

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. De gasten familie Maarleveld van de Broeker 
Bootverhuur krijgen het woord.
Door de bestemmingsaanvraag voor wijziging van het terrein van Jan Mens, waardoor de 
kano en boten verhuur haar plek verliest bepleit de familie Maarleveld voor het behoud 
van deze activiteit voor Broek. Zij zijn op zoek naar een andere locatie en hebben al op 
meerdere plekken gekeken of er mogelijkheden zijn om daar hun verhuurbedrijf voort te 
zetten (ook in Amsterdam-Noord, Zuiderwoude, Monnickendam). Tot nu toe zonder 
resultaat. De voorkeur gaat uit naar "blijven in Broek". De aanwezigen komen met 
verschillende voorstellen, w.o. een terrein(tje) aan de ringsloot van de Broekermeerdijk, te 
bereiken via het Essenlaantje. Probleem is dat de Gemeente verordening aangeeft dat er 
40 parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn. Het doel van het informeren van de Dorpsraad 
is, steun vragen voor hun project en hulp bij het op de agenda krijgen/ ruchtbaarheid 
geven aan..... Insteek zou moeten zijn: boten-verhuur behouden voor Broek!! Wellicht kent 
de DR nog andere plekken waar de  boten-verhuur naar toe zou kunnen verhuizen? De 
DR zegt toe voor het behoud van de boten-verhuur te zijn als activiteit voor Broek en het 
oor te luister leggen voor mogelijke terreinen binnen de grenzen van Broek. Ook wordt het 
advies gegeven contact te zoeken met de bewoners van de Galggouw (dhr P. Beets).
De andere gasten blijven de DR-vergadering bijwonen voor punt 4 van de agenda.

2. Concept notulen Dorpsraadvergadering d.d. 6 september 2017
Blz 1; tekstueel geen op-aanmerkingen. 
nav: Lianderhuisje. komt 5 oktober in het gemeentelijk stafoverleg om te zien hoe contact 
hersteld kan worden (wordt vervolgd. actie Kees)
nav: Michiel heeft een voorstel gemaakt voor het donatie plan (volgt bij punt 5)
nav: Debbie is nog niet toegekomen aan het maken van de brief, dit doet zij als nog.
nav: datum vergadering voor het Bestuurlijk/Overleg/Schouw punten worden verzameld 
aan het eind van de vergadering.
Blz 2: tekstueel geen op-aanmerkingen.
nav: Dorpsraad krant planning komt terug bij "wat verder ter tafel komt"
Bij dezen zijn de notulen goed gekeurd met dank aan Johanna.

3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van ....
*** naar aanleiding van de uitnodiging van St. Behoud Waterland voor de excursie op 7 
oktober meldt geen van de DR-leden zich aan wegens tijdgebrek.
*** Avond Waterland Beraad avond over Stilte en Duisternis op 11 oktober kan ook 
niemand bijwonen vanuit de DR.
*** Goof heeft een boekje over de Dorps Vernieuwingsprijs 2017 voor geïnteresseerden.
*** er komt een brief vanuit de Prov. N-H met een link om te kunnen kiezen voor één van 
de 6 bomen ter vervanging van de omgekapte kastanje bij de bushalte. Wordt op website 
DR geplaatst.
*** mail van de voorzitter vd Broeker Gemeenschap of de verenigingen in Broek, 
waaronder de  DR iets kunnen betekenen voor de jaarlijkse Kerstboom activiteit op het 
Kerkplein. Wat is de bedoeling? Johanna belt voor meer informatie.Actie: Johanna



4. Voorstel Inrichting Havenrak.
Michiel introduceert het voorstel dat door 2 leden vd DR en de IJsclub en Nick Groot is 
ontwikkeld. Idee is om de Gemeente te vragen palen te slaan, zodat er veel bootjes "kops" 
kunnen liggen. Er is berekend, dat er 72 bootjes kunnen liggen. Er moet een 
vergunningen-systeem komen. Mensen uit Broek hebben voorrang, evt plaatsen die over 
zijn kunnen aan mensen buiten Broek worden gegund. Er zal gehandhaafd moeten 
worden. Kees heeft contact met mevr. Stella Feenstra van de Gemeente Waterland. Hij 
wacht op een antwoord. Met dank aan de werkgroep Havenrak!  Actie: Kees 

5. Donatie plan Dorpsraad.
Michiel deelt zijn ontwerp uit voor de kaart, die we zouden kunnen gaan rondbrengen met 
de vraag voor een donatie voor de Dorpsraad. Advies is wel om dat in het voorjaar 2018 te 
doen, als het langer licht is en als je kunt gaan rondom etenstijd.
Iedereen vindt het een ontwerp dat we kunnen gebruiken, met bv blauwe kaart met witte 
zwaan en tekst achterop witte ondergrond en blauwe letters. Aan de tekst moet nog 
geschaafd worden. Johanna informeert bij Hans Mulder over de kosten. 
Komt terug op de volgende DR-vergadering. Actie: Johanna

6. Voortgang Onderdoorgang.
De voorzitter geeft een korte samenvatting over de huidige stand van zaken voor de 
gasten. Alle modellen onderdoor scoren beter wat betreft doorstroming dan de huidige 
situatie! Vraag Cor: is het niet te voorbarig om nu al over het dorpsplein te praten? Want 
veel mensen uit de regio vinden dat niet relevant, zij willen alleen sneller naar de A10. 
Wellicht zou het kunnen tegen werken in de trant van: " dat is alleen interessant voor die 
Broekers". DE besluitvorming over de uitkomst van dit co-creatieproces Onderdoorgang 
zal in juni 2018 zijn. Een start van een evt bouw enkele jaren daarna.
De data en locatie voor de 3e Atelier en 3e Inloop-bijeenkomsten zijn nu bekend.
**** 3e Atelier maandag 30 oktober om 19.00 uur in het Broekerhuis
**** 3e Inloopbijeenkomst op dinsdag 21 november om 19.30 uur in de Broeker Kerk.

7. Wat verder ter tafel komt.
** terugkoppeling overleg DR met Centrale Dorpenraad Amsterdam Noord op 14 
september jl. Een historisch overleg, nooit eerder voorgekomen (bespreekpunten waren 
o.a. : sluipverkeer, Schouw, toerisme, recreatie, Volgermeer en landbouw, zie verslag 
Goof). Het is een nuttig "buren-contact"! 
** planning Dorpsraadkrant 
We willen een nieuwe editie maken voor de kerstperiode met al het nieuws, de planning 
van hoe verder, etc. Bedenk vast wat je wilt schrijven, zodat we in de volgende 
vergadering een planning kunnen maken, wie wat en wanneer doet!!! Denk aan: 
Onderdoorgang; Donatieplan; Rapportage Schouw; Voortgang Brede School.
** punten voor de jaarlijkse schouw, op 6 november 09.00 parkeerterrein Nieuwland:
Brede School; Lianderhuisje; parkeerterrein Nieuwland(Top 8) ; Inrichting Havenrak; 
Eilandweg verkeerssituatie; Oosteinde-Keerngouw verkeersspiegels??; parkeren rondom 
Pelserbrug; parkeersituatie bij de Kerk.

8. Rondvraag
Er verder geen vragen meer zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.04 uur.
Volgende DR-vergadering op woensdagavond 1 november a.s.


