
  

Notulen vergadering dorpsraad Broek in Waterland  1 november 2017 

aanwezig : Goof Buijs, Kees Zwart, Debbie Been, Michiel Hemminga 
afwezig .m.k. : Johanna Huizer 
gasten  : Sander Lauret en Martijn Maters (aanwonenden Parallelweg) 

1. Opening 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er volgt een voorstelrondje. De gasten komen 
m.n. voor het bespreken van de plannen voor de onderdoorgang 

2. Notulen DR d.d. 4 oktober 
Tekstueel geen aanpassingen. Verslag is vastgesteld. 

Acties van: 
• Kees – Lianderhuisje : - er is contact tussen de gemeente en Niels Spaans. Er is een 

overleg gepland op 3 november. 
• Johanna – Evenement rond kerstboom op het dorpsplein: van Johanna horen wat de 

bedoeling is 
• Kees -  inrichting Havenrak: Kees zou worden gebeld door Stella Veenstra. Komt 

hopelijk met berichten voor de volgende vergadering 
• Johanna -  prijzen kaart voor donatie: bij ingekomen post.  

3. Ingekomen post, mail: reacties, naar aanleiding van: 
• Goof heeft 2 weken terug een brief aan de raadsfracties gestuurd om aandacht voor 

de onderdoorgang te vragen in het verkiezingsprogramma 
• Wil Spanjers van dorpswerk NH interviewt de Dorpsraad op 7-11 van 10-11 bij Goof 
• Gem. Waterland – beleidsregels voor evenementen. Niet besproken, DR-leden geven 

individueel reactie per mail 
• Uitnodiging voor vaste huurders Bhuis op 21-11: gevraagd om uitstel i.v.m. de inloop 

avond N247op die datum   
• Reactie Kennis Platform Tunnelveiligheid :  overleg met vertegenwoordiger Ron Beij 

maandag na de schouw om 11 uur bij Johanna. Bram, Goof, Johanna en Arda zijn er 
bij. 

• Boom bij bushalte:  leuke actie, ca. 150 reacties. Het wordt weer een tamme 
kastanje ( de fladderiep heeft het niet gehaald) 

• Bericht van Hans Mulder: Tekst voor de DRkrant moet rond 1 december binnen zijn. 
1000 x ansichtkaart 10X15 cm300g = €100 ex Btw 

• Agendapunten voor de schouw maandag 6-11,  9 uur zijn kort doorgelopen. 
Van de gemeente komt wethouder Laura Bromet (heeft overgenomen van Gabrielle 
Bekhuis) en Paul van Kroost.   

4. Voortgang onderdoorgang 
Martijn Maters en Sander Lauret vertegenwoordigen 17 huizen aan de Parallelweg. Zij 
hebben vragen over veiligheid en geluid. Men is positief over de onderdoorgang an sich, 
maar wil er niet op achteruit gaan.  
- Het BKP geeft nog geen duidelijk beeld van wat men kan verwachten bij de verschillende 
varianten van de onderdoorgang. Bij het 3e atelier ontstond voor sommigen het beeld dat 
er geen ‘eigen’ weg meer zou zijn, maar dat die ging samenvallen met de invoeger vanuit 
M’dam. Men is nu gerustgesteld met de bevestiging dat er in het BKP wel degelijk een 
eigen toegang blijft bestaan. 
- Wat er gaat gebeuren met het fietspad is nog niet duidelijk. Wanneer komt het 
snelfietspad.  
- Men wil weten wat er kan gedaan om geluid te absorberen.  de tunnelbak te verlengen 
( voor het zicht en geluid).   



  

Goof benadrukt dat het BKP alleen een poging is om een indruk te geven van hoe het zou 
kunnen worden, maar dat daar nog niets over vast ligt. We zijn in de ontwikkelingsfase, er 
ligt nog niets vast en iedereen is welkom om bij te dragen aan de discussie en betrokken te 
zijn bij het ontwerp. 
Hij gaat om een tekening vragen van de Parallelweg bij de smalle variant plus info vragen 
over mogelijkheden om geluid te absorberen m.n. voor die woningen die bij dit ontwerp 
niets of weinig winnen. 

We spreken af dat de communicatie naar de provincie over de onderdoorgang loopt via de 
Dorpsraad. De heren verzoeken Goof om een mail te sturen met wat er vanavond 
besproken is over Parallelweg zodat zij dit kunnen terugkoppelen naar de andere 
bewoners.  
5. Wat verder ter tafel komt. 
- Input op tekst voor de donatiekaart graag  geven aan Michiel.  
- Kees verzoekt Goof om het app gebruik te bespreken 
- tekst voor Dorpsraadkrant Actie DR Leden 

- donatie-Goof /Michiel 
- onderdoorgang- ...samen? 
- schouw-Arda/Goof 
- Brede school - Debbie 

- Schouw : Sander geeft nog aan dat de markering van de drempel Nieuwland / Parallelweg 
niet klopt. Op een verhoging heb je voorrang, maar niet daar want er staan haaietanden.  
Voorrangtekens gaan voor!! 

6. Rondvraag 
- Tekst voor BG krantje voor Inloopavond Onderdoorgang op 21-11! Goof maakt die. 
- zullen we het appen met de provincie zoveel mogelijk beperken tot mededelingen? De 
discussie graag onderling houden! 

De vergadering is voor 22.00u gesloten. 


