
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 10 januari 2018

Aanwezig: Goof Buijs; Arda Wolterbeek Muller; Michiel Hemminga; Kees Swart; 
Johanna Huizer (notulist)
Afwezig: Debbie Been (met bericht)
Gasten: Noëlle van Eijk en Monique Meijn

1. Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet de gasten van harte welkom. Zij krijgen als eerste 
het woord. Beiden zijn bewoners van de Parallelweg en spreken opnieuw hun 
bezorgdheid uit over de mogelijke consequenties van een Onderdoorgang voor hen als 
bewoners aan de Parallelweg. Zij vragen naar de stand van zaken. De voorzitter geeft een 
resumé van de huidige stand van zaken en geeft aan, dat er sinds de 3e 
inloopbijeenkomst geen directe acties meer zijn geweest. Er komt een MKBA 
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) om alles in kaart te brengen, hetgeen 3 tot 6 
maanden in beslag gaat nemen. Een apart overleg met de bewoners van de Parallelweg 
zal plaatsvinden zodra APPM/TAUW hun werk hebben afgesloten. De punten van de 
Parallelweg worden zeker meegenomen. Er moet duidelijkheid komen voor alle 
betrokkenen. DR zal het belang van een overleg op korte termijn met bewoners van de 
Parallelweg opnieuw aan de orde stellen op het overleg met de Provincie op 15 januari. 
De DR zal Sander als aanspreekpunt van de bewonersgroep informeren.

2. Concept notulen d.d. 6 december 2017  
Blz 1: tekstueel geen op-aanmerkingen. 
N.a.v.: Arda is niet naar de Breedband avond geweest (punt 3)
Blz 2: tekstueel: Charles wil graag de volgende zinsnede toegevoegd hebben bij punt 5: 
ipv een 3e echte drempel heeft hij gezegd " slechts een verhoging als snelheids-
remmende voorziening" (vb Hellingweg)
N.a.v. punt 6: Johanna neemt contact op met Hans Mulder om voorbeeld te maken.
Notulen verder goedgekeurd met dank aan...

3. Ingekomen post, mails: naar aanleiding van....
Er zijn nog diverse mails binnengekomen na het versturen van de agenda, t.w.:
*** brief fam. Mens n.a.v. brief DR
*** vastgestelde bestemmingsplannen Molengouw 60-62 en Molengouw 46c-46d
*** voorontwerp bestemmingsplan van Disweg 4-6
*** supermarkt Broek/ enquete Gre L.
*** uitnodiging inzage ontwerp bestemmingsplan Broek en ontwerp besluit Hogere 

Waarden Wet Geluidshinder.
 Naar aanleiding van:
** Arda gaat naar bijeenkomst "Bereikbaarheid Platteland" op 29/1 a.s.(Dorpswerk NH)
** Debbie en Goof gaan naar Huurders-bijeenkomst Broekerhuis 13/2 om 18.00 uur.
** Kees mist punt in verslag Schouw over de mogelijkheid van een verkeersspiegel hoek 
Eilandweg- Zuideinde. Johanna informeert Marja de notuliste. Actie: Johanna
** Overleg met Dorpsraad Vreeland verzet naar donderdag 1 feb. om 11 uur op de WW20.
** Op de brieven aan de fam. Groot en de fam. Mens heeft dhr Jan Mens zeer uitgebreid 
gereageerd. Van de fam. Groot hebben wij totaal niets vernomen n.a.v. ons verzoek tot 
overleg!
Als DR moeten wij konstateren dat wij verder niets meer kunnen doen om de 
bouwplannen aan de Drs. J van Disweg tot één samenhangend geheel te laten worden!



4. Voortgang Onderdoorgang
Als eerste zal er een cursus worden georganiseerd door Ecorys om ons de in-en outs van 
de MKBA duidelijk te maken. Dit zal zijn op donderdag 1 feb.a.s. van 18.00 tot 21.00 uur. 
Ecorys denkt  min. 3 mnd nodig te hebben, nadat zij alle informatie tot haar beschikking 
heeft gekregen. De kosten analyse zal een belangrijk punt zijn in de politieke 
overwegingen,  denken we. Ook is van belang om alle geïnteresseerden (o.a. de 
klankbordgroep leden) van deze uitkomst op de hoogte te stellen middels een 
bijeenkomst. Wordt meegenomen voor het overleg a.s. maandagmiddag DR-PNH.
We besluiten verder om op dit moment geen brieven aan de fracties van de andere 
omringende gemeentes te sturen.

5. Privacy vraagt om aandacht.
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  van 
toepassing op alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren.
Voor ons als DR heeft dit geen grote consequenties, omdat de secretaris alleen de 
gegevens van de DR-bestuursleden bewaart. Er staat niets in een bestand van de 
bestuursleden. Maar om zeker te zijn, leggen we het voor aan de Gemeente bij ons 
volgende Bestuurlijk Overleg op 9 april a.s.. Actie: Johanna

6. Wat verder ter tafel komt.
***Punt Debbie over hoek Eilandweg/Zuideinde bij nieuwe IJssalon van Antonio en Lydia.
Als DR zien wij hier nu geen rol in voor de DR. Privé aanspreken kan natuurlijk altijd.
*** Enquete supermarkt. Iedereen wordt persoonlijk benaderd en je kunt niet alleen de 
keuze maken wel of geen supermarkt, maar er ook je mening bijschrijven over hoe of wat.
Het is vooral ook een actie om de Gemeente onder druk te zetten om sneller te opereren 
dan tot nu toe gebeurt.
*** Johanna levert Financieel Jaaroverzicht 2017 aan met de vraag of er op-aanmerkingen 
zijn. Zo nee, kan het dan door naar de kascommissie?? Het kan door naar J. Lok en  Te 
Boekhorst, de kascommissie.  Actie: Johanna

7. Rondvraag
Er zijn geen rondvragen. 
Johanna meldt zich af voor de volgende DR-vergadering ivm operabezoek op 7 feb. a.s.
Arda zegt toe te notuleren (dank dank)

Celine heeft zich bij ons aangesloten om samen het glas te heffen op een mooi 2018

Volgende vergadering woensdagavond 7 februari 2018 om 20.00 uur


