
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 6 december 2017

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Arda Wolterbeek Muller, Kees Swart; Michiel 
Hemminga; Johanna Huizer (notulist)

Afwezig:  Debbie Been (met bericht)
Gasten: Noëlle van Eyk, Klaartje Michels (namens groep Parallelweg); Charles Dekker

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en een voorstelrondje volgt. De aanwonenden 
Parallelweg vertegenwoordigen de groep bewoners van de Parallelweg. Zij zijn aanwezig 
voor m.n. punt 4 van de agenda.

2. Concept Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 1 november j.l.
Blz 1. Tekstueel geen op-/aanmerkingen. N.a.v. Lianderhuis: Er is een overleg geweest 
met wethouder Kes en Kees sprak met de voorzitter van Oud-Broek om hun mening. 
Voorzitter legt aan gasten de geschiedenis van het mogelijk verplaatsen van het  Liander-
huis aan de Keerngouw uit. Door interventie van Kees (DR) is er weer overleg met de 
eigenaar van een stukje grond waar het Liander-huis naar verplaatst kan worden, het ligt 
minder in het zicht en ligt dan op gemeente-grond. (wordt vervolgd)
Blz 2. Tekstueel geen op-aanmerkingen. N.a.v. punt 5. merkt Kees op dat voorrangstekens 
voor algemene verkeersregels gaan.
Met dank aan Arda worden de notulen vastgesteld!

3. Ingekomen post, mails: reacties en naar aanleiding van.....
** Arda probeert naar de avond van de gemeente te gaan over Breedband Waterland
** 12 december kan niemand van de DR aanwezig zijn bij "Nederland zorgt voor elkaar".
** Bestuurlijk Overleg is op 9 april 2018 om 09.30 Gemeentehuis M'dam (actie:Johanna)
** 4 december is er een nieuwe Tamme Kastanje geplant bij de bushalte.
** Voorbereidende Raadsvergadering  7dec a.s. kan niemand van ons bijwonen.

4. Voortgang Onderdoorgang N247
De gasten: er is een meningsverschil over waar de afslag vanuit Monnickendam het dorp 
inkomt. Volgens beide aanwezigen komt deze te dicht bij hun huis en dat vinden zij 
levensgevaarlijk. Er ontspint zich een discussie, die kortgesloten wordt door de voorzitter 
met het voorstel om een apart overleg met de bewoners van de Parallelweg, de Provincie, 
de Dorpsraad en evt APPM en Tauw te organiseren. Doel: duidelijkheid krijgen over de 
situatie bij de Parallelweg bij een Onderdoorgang, de consequenties  daarvan, etc. De 
voorzitter neemt contact op met projectleider Derix om dit, indien mogelijk te regelen voor 
de a.s. Kerstvakantie. (Actie: Goof)
*** Dit overleg zal plaatsvinden op 16 januari*** 
(Verdere informatie volgt tzt, het lukt helaas niet meer voor de Kerstvakantie om iedereen 
bij elkaar te krijgen)
De voorzitter vat samen wat het vervolgtraject is na de 3e Inloop-bijeenkomst
(eindrapportage-- Stuurgroep-- GS-- MKBA-- PS) De gasten verlaten de vergadering.
Acties, die wij als DR moeten gaan ondernemen: aanwezigheid openbare vergadering PS 
(Franse kampweg) op 18 dec.a.s. (Johanna gaat); Raadsfracties omringende Gemeentes 
benaderen Amsterdam, Edam-Volendam en Purmerend. Goof stelt brief op (Actie: Goof)
Inspraak regelen in mei/juni (5 min inspreken bij PS) zal cruciaal zijn. 



5. Verbeteringen parkeerterrein Nieuwland..
N.a.v. de recente schouw zijn er een aantal afspraken gemaakt over verbeteringen aan het 
parkeerterrein Nieuwland. We nemen de tekst door en besluiten dat deze door kan naar 
Pascal Verkroost (hoofd Openbare Werken) (Actie: Goof)
Charles brengt in dat het een goed idee zou zijn om de blauwe zone uit te breiden naar 
o.a. de Binnenweeren. Hij wil de bewoners van de Binnenweeren daarvoor benaderen of 
zij hiervoor zijn. Het gaat hen éénmalig €30 kosten. Er ontspint zich een discussie over 
het nut van deze uitbreiding, want dan zullen de volgende straten aan de beurt zijn met 
parkeerders van buiten Broek. Ook pleit hij voor het plaatsen van een 2e bord voor 
overstekende kinderen en het aanleggen van een kleinere snelheidsremmende 
voorziening aan het begin van het Paulplantsoen (vb Hellingweg maar minder breed)
We besluiten de verslaglegging van Marja (Gemeente Waterland) met de besproken acties 
en wat de Gemeente daar wel/niet mee kan.
Charles zal ondertussen de bewoners vd Binnenweeren benaderen over een mogelijke  
blauwe zone in hun straat.

6. Donaties 2018.
We besluiten een kaart met blauwe achtergrond en wit zwaan-reliëf te maken, formaat 10 
bij 15 cm. Met op de witte achterkant de tekst in het blauw die we ook in de nieuwe DR-
krant plaatsen. Langs de deur actie in periode maart-april 2018,Johanna neemt dit op met 
Hans Mulder (Actie: Johanna)

7. Wat verder ter tafel komt.
** Punt Debbie houden we aan tot zij aanwezig kan zijn om haar punt toe te lichten.
** Voorstel brief naar Jan Mens en Peter Groot (zie ook zienswijze brief DR aan 
gemeente) (Actie: Johanna)

8. Rondvraag.
**Kees brengt in wat we kunnen doen aan de slechte verlichting met de romantische 
verlichting in de historische kern. We nemen dit mee naar ons bestuurlijk overleg van 9 
april 2018 (want hier is al vaker over geklaagd en dit moet dan goed aangepakt worden)
**Charles brengt in dat er sprake van overname zou zijn van het PPhPlantsoen door 
derden.  We nemen dit ter kennisgeving aan.
**Johanna brengt in dat de data voor 2018 in 2 gevallen niet zo gunstig vallen o.a. ivm 
vakanties. We verzetten de eerste woensdagavond vergadering in januari 2018 naar 10 
januari. De lijst met data volgt. (Actie: Johanna)

Eerstvolgende DR-vergadering op woensdagavond 10 januari 2018 om 20.00 uur!!


