
Notulen DR-vergadering d.d. 7 maart 2018

Aanwezig : Goof Buijs (voorzitter); Michiel Hemminga; Kees Swart; Debbie Been; 
Johanna Huizer (notuliste) 
Afwezig: met bericht Arda Wolterbeek Muller 
Gasten: Cor Te Boekhorst

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Cor geeft aan geen aparte punten te hebben, zal als 
geïnteresseerde de hele vergadering aanwezig zijn.

2. Concept notulen d.d. 7 februari j.l.
Blz 1: tekstueel- de aanhef moet zijn de concept notulen van de 7e feb 2018 en niet 1 nov 
2017. En de achternaam van Kees is Swart met een S. 
N.a.v. **punt 3 het rondje door het dorp met Niek Zwaag zal Kees nog contact opnemen 
met Niek ivm de plaats van de Dixie. En ook de spiegel die geplaatst is op de Keerngouw-
hoek Oosteinde voldoet niet. Geen goede spiegel, Kees zal een voorstel doen. Wordt 
vervolgd. Actie: Kees
N.a.v. enquete Broekerhuis: er is nog geen concept versie binnen gekomen. Goof heeft bij 
de huurders bijeenkomst (die zeer geslaagd was!) met de voorzitter gesproken en 
voorgesteld om het stichting-bestuur er meer bij te betrekken. Het bestuur staat verder van 
het beheer af dan gedacht, is vergrijzend en er is behoefte aan instroom van jeugd.
Blz 2: Tekstueel geen op-aanmerkingen
N.a.v. voor tijdelijke huisvesting school blijkt het KEBO terrein (voorstel Cor) niet relevant 
voor de gemeente. Er zou voor betaald moeten worden. De onderhandelingen over 
tijdelijke huisvesting op het SDOB terrein lopen nog. Het terrein zou daarna natuurlijk wel 
weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht moeten worden! En er is nog geen 
financiële onderbouwing! Het ziet er naar uit dat het voor de zomer niet gaat lukken om de 
tijdelijke huisvesting rond te krijgen. (wordt vervolgd)
We besluiten de tijdelijke huisvesting en m.n. de veiligheid hier omtrent op de DR-agenda 
van mei a.s. te zetten Actie: Johanna
Blz 3: tekstueel geen op-aanmerkingen
N.a.v. Namens de DR heeft Kees contact met de gemeente-functionaris dhr. van Reeuwijk 
betr. het Lianderhuisje.  Contact verloopt moeizaam. 
De gemeente (mevrouw Stella Veenstra) heeft actie genomen betr. half gezonken bootje 
en nog 2 andere worden verwijderd. Hij heeft regelmatig contact hierover, want er drijft nog 
een kano rond en er is ook nog een bootje onder water. Mevrouw Veenstra draagt 
binnenkort haar werk over aan een collega.
Kees krijgt nog door wie onze  contactpersoon van de gemeente gaat worden.
Notulen worden verder goedgekeurd met dank aan Arda!

3. Ingekomen post, mail: reacties, naar aanleiding van....
****Het  4e Plattelands Parlement wordt georganiseerd op 23 november 2018. Vraag aan 
de deelnemende dorpsraden is om met ideeën , voorstellen te komen. Goof maakt opzetje 
voor een artikel over onze co-creatie met de provincie Noord Holland. Idee is dat dat 
voldoende materiaal zal opleveren voor b.v. een workshop op de 23ste nov. a.s.
****De tunnel die gerealiseerd is in de Spaarndammerbuurt is zeker een bezoekje waard!
****Ecorys. op 6 maart was er een eerste overleg met Ecorys en de provincie over een 
eerste concept van het MKBA, betr. de Onderdoorgang. Vanuit de DR waren Goof en 
Johanna aanwezig. Er zijn 2 modellen uitgewerkt: een statisch en een dynamisch model.



Interessante materie!! Er kan nog niets definitiefs gezegd worden over de uitkomsten, 
omdat er nog extra gegevens worden aangeleverd.
****Aantekeningen van de 2e Breedband bijeenkomst zijn binnen. Kees leest er specifiek 
voor de DR doorheen Actie: Kees
****N.a.v. komend Bestuurlijk Overleg op 9 april a.s. hebben we de volgende punten voor 
de agenda. t.w.: Brede School; Bouwplannen; Supermarkt; Onderdoorgang en n.a.v. de 
concept-notulen vd Schouw op 7 november j.l. Johanna stuurt dit door naar het Bestuur-
secretariaat. Actie: Johanna 

4. Voortgang Onderdoorgang
Het overleg met de bewoners van de Parallelweg had als doel vooral veel uitleg en 
duidelijkheid verschaffen over de gevolgen van een Onderdoorgang en/of de maaiveld-
variant voor hen als bewoners. Vanuit de DR waren Goof en Johanna als toehoorders 
aanwezig. Er zijn een aantal toezeggingen gedaan door de provincie om nog uit te zoeken 
wat de mogelijkheden zijn om een aparte weg te maken voor de Parallelweg bewoners; 
een juist aantal van de auto's die per uur in de spits de afslag naar het dorp zullen nemen 
en de mogelijkheid om vrachtverkeer niet over deze afslag te laten gaan. 
Er komt een verslag van de avond
Wat kunnen wij als DR nu nog doen?? Op dit moment niets, maar alert blijven op de 
ontwikkelingen. We krijgen nog informatie van Noëlle van Eyk (bewoonster Parallelweg) 
over de stukken die er verschenen zouden zijn in de pers, waarin de provincie en de DR al 
aangeven dat zij een voorkeur hebben en dat alles dus al besloten zou zijn.
****D66 en Groen Links (provinciaal niveau) gaan een  "beeldvormende bijeenkomst" 
MKBA aanvragen. Zij hopen in juni geïnformeerd te worden over wat een MKBA precies 
inhoudt, zoals de gemeente en de DR samen met de provinciemedewerkers op 1 februari 
j.l. hebben gehad.
**** Goof maakt 9 maart a.s. de definitieve reactie op het VINU stuk. Zij die nog willen 
reageren moeten dat dus morgen 8 mrt doen!  Actie: Goof

5. Donatie plan DR 2018
De donatie kaarten zijn klaar. We komen in actie in de week van 9 t/m 15 april a.s. Robert 
Z doet de Broekermeerdijk, Arda en Johanna verdelen Broek Noord, Goof, Debbie en 
Michiel verdelen Broek Zuid. Johanna maakt stukje voor de BG (moet voor 23 maart 
aangeleverd worden bij de redactie BG) Actie: Johanna

6. Wat verder ter tafel komt....
****Evaluatie verkiezingsdebat. Het was een goedgevulde avond met 2 hot items: de 
Onderdoorgang en een supermarkt voor Broek
****Voorbereiding Jaarvergadering. I.p. alles is voorbereid. Johanna maakt stukje voor in 
BG (moet ook aangeleverd worden voor 23 mrt a.s.bij de redactie) Actie: Johanna

7. Rondvraag.
Er geen rondvraag zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur.

Volgende DR vergadering is de Jaarvergadering op 4 april a.s.!!  


