
  

Notulen vergadering dorpsraad Broek in Waterland  7 februari 2018 

aanwezig : Goof Buijs, Kees Zwart, Arda Wolterbeek Muller, Michiel Hemminga 
afwezig m.k. : Johanna Huizer en Debbie Been 
gast  : Jeppe van Rijssel – Broekerhuis en Bart de Boer - dorpsgenoot 

1. Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er volgt een voorstelrondje. Jeppe v. Rijssel 
komt praten over de dorpsfuncties van het Broekerhuis; Bart de Boer komt als nieuw 
dorpsgenoot (sinds ong. 1 jaar) een vergadering bijwonen. De voorzitter stelt voor om 
eerst Jeppe het woord te geven. 

2. Dorpsfunctie van het Broekerhuis – Jeppe van Rijssel 

De verhuur daalt sinds 2008 en de afgelopen jaren zijn krap geweest. Sinds de introductie 
van het restaurant gaat het weer wat beter, maar gezocht wordt naar een juiste en 
optimale invulling van de dorpsfunctie nu het verenigingsleven uitsterft en de 
samenstelling van de bevolking verandert. Om die reden is er een memo namens de 
beheerders Jeppe en Jorrit verspreid waarin een enquête is aangekondigd naar de wensen 
en ideeën die in het dorp leven . 

De dorpsraad voelt zich betrokken bij de situatie en adviseert om mogelijk een adviseur 
van Dorpswerk Noord Holland te raadplegen, en daarnaast bijv. Broeklab en de lokale 
politiek te betrekken. In het gesprek komen aanwezigen verder met allerlei ideeën rijp en 
groen. Jeppe zal de concept enquête delen met de Dorpsraad. 

3. Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 10 januari 2018 

Naar aanleiding van: 
• Actie van Zuideinde spiegel >  Johanna heeft contact gezocht met gemeente 
• 6 maart is het overleg van de provincie met de omwonenden Parallel weg 

• AVG- privacy regels > Michiel heeft e.e.a. nagetrokken en constateert dat de 
kwestie niet zo relevant is voor ons omdat wij niet omgaan met grote hoeveelheden 
persoonsgegevens. i.i.g. leggen we het voor bij het volgend bestuurlijk overleg met 
de gemeente op 9 april 

• Hoek Eilandweg/Zuideinde > Kees en Debbie hebben met Niek Zwaag een rondje 
door het dorp gemaakt. Mogelijke last van het terras bij de IJssalon van Antonio zal 
moeten worden tegengegaan door handhaving. 

• Informatiemarkt bereikbaarheid platteland PNH 29-1 > Arda is hierheen geweest  

Hiermee zijn de notulen zijn vastgesteld. 

4. Ingekomen post e.d. 

• Verslag en actiepunten schouw gem. Waterland – op de parkeerplaats is al e.e.a. 
aangepakt. De plek van de dixie moet nog worden bepaald. 

• Debbie en Goof gaan naar de huurdersbijeenkomst van het Broekerhuis 13-2 

• Enquête Broekerhuis – zie punt 2 

• Gem. Waterland betr. subsidie toekenning  - ter kennisgeving 



  

• Verslag kascommissie – ter kennisgeving 

• Verzoek van F. van Dusseldorp om steun voor zienswijze m.b.t. lichtvervuiling bij 
het Schouw is afgewezen. Het ligt buiten ons gebied. 

• Verslag en overleg gemeente en DR – besproken zie punt 3 

• Broek prioriteiten Dorpsraad i.v.m. uitzending PIM – we hebben een lijstje van 
punten aangeleverd 

• Tijdelijke huisvesting Havenrakkers - deelname projectgroep – Debbie kan niet op 
de gegeven tijden. Kees is dinsdag geweest en blijft de overleggen bijwonen voor 
de DR. Het trainingsveld van SDOB wordt gereed gemaakt voor het plaatsen van 
noodgebouwen. De locatie van de KEBO zoals voorgesteld door Cor is geen optie. 
Het is geen bezit van de gemeente en zou gehuurd moeten worden. Kosten zijn te 
hoog.  

Actie - Kees zal de mail van Cor beantwoorden. 

5. Voortgang Onderdoorgang 

• De borden bij de bushalte zijn geactualiseerd 

• De dorpsraad heeft een training MKBA gehad van Ecorys, samen met ambtenaren 
van de gemeente Waterland. 

• In maart wordt er aan de Klankbordgroep het conceptrapport van de analyse 
gepresenteerd 

• Om de aandacht voor onze zaak te houden moeten we de statenleden en andere 
stakeholders actief blijven betrekken.  

Actie - Goof en Debbie zullen contact leggen met statenleden. 

6. Donatieplan DR 2018 

• Donatie tekst  - de aangepaste tekst is nog een keer besproken.   
Laatste suggesties : ook FB  en www toevoegen (afgescheiden) , bankrekening vet 
gedrukt en een aparte regel met … “ meer mag ook “… 

• We komen uit op de week van 9 april om te collecteren.  
• Het verspreidingsplan moet nog dichtgetimmerd. Goof, Michiel en Arda zijn i.i.g. 

beschikbaar. 

Actie - Goof geeft de laatste wijzigingen van de tekst door aan Johanna  
Actie - Goof zal inventariseren wie nog meer kan collecteren 

7. Update website en social media 

Goof heeft een paar dossiers geactualiseerd op de website o.a. Bereikbaarheid Waterland 
en Jeugdwerk. Debbie zal een post doen op FB en linken naar de website. 

8. WVTTK 
• voorbereiding Jaarvergadering van 4 april 2018:  

Actie - Goof maakt een jaaroverzicht.  



  

Actie – Johanna? Zorgen voor aankondiging in de Broeker Gemeenschap  

• samenwerking met Omroep Pim voor het verkiezingsdebat 12-2.  Zie punt 4. Goof, 
Arda, Michiel gaan. 

• Gesprek met wethouder Kaars over bouwplannen aan van Disweg. Hij heeft gezegd 
dat het plan van Groot niet kan worden opgeschoven. Goof gaat dit Inbrengen bij 
verkiezingsdebat 12 feb.  

• Gesprek DR Vreeland – Johanna en Goof hebben DR Vreeland geïnformeerd over ons 
participatie project. 

• Brief van Willem de Vries over zwaar verkeer door Roomeinde.  Hij heeft een 
gesprek met de burgemeester aangevraagd. Er zijn vergunningen afgegeven voor 
bouwverkeer dat niet door onze straten kan met schade aan hekken e.d. tot gevolg. 
We horen graag het resultaat van het gesprek. Goof houdt contact. 

• Kees –meldt dat een half gezonken bootje in het Havenrak is aangeschreven. Het 
voorstel van de dorpsraad voor de herinrichting is afgewezen. De gemeente (Stella) 
zal melden wat de gemeente wel of niet wil met het Havenrak. 

• Kees – meldt dat het dossier van het Lianderhuisje opnieuw wordt overgedragen 
naar een ander. De heer van Reeuwijk. 


