
Notulen Jaarvergadering Dorpsraad d.d. 4 april 2018 
 
 
Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter); Michiel Hemminga; Kees Swart; Debbie Been;  
Arda Wolterbeek Muller; Johanna Huizer(notulist) 
Afwezig(met bericht): Kascommissie Johan Lok, Cor Te Boekhorst 
Gast: Tatia Englebert 
 
 
 
1. Opening. 
1.  
De voorzitter opent de vergadering en heet Tatia van harte welkom. 
 
2. Concept Notulen Jaarvergadering d.d. 1 maart 2017. 
**Blz 1. Tekstueel geen op-aanmerkingen 
N.a.v. De leden van de Dorpsraad hebben besloten een donatie ronde te gaan maken in de 2e week van april 
2018, om zo onze kas te vullen. Kaarten zijn gedrukt met de zwaan als afbeelding en een informatieve tekst 
achterop over het hoe en waarom van deze actie.  
**Blz 2. Tekstueel geen op-aanmerkingen. 
Er verder geen op-aanmerkingen zijnde worden de notulen hierbij goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag Dorpsraad 2017 
** Tekstueel moet bij punt 1 toegevoegd worden bij de alinea “ In de loop van 2018...” 
In de loop van 2018 neemt de Provincie naar verwachting een besluit.... 
** Ten aanzien van het punt Bereikbaarheid Waterland geeft de voorzitter een korte samenvatting van de 
stand van zaken en benadrukt dat er erg veel tijd en energie geïnvesteerd is door de verschillende 
dorpsraadsleden in het co-creatie proces met de provincie. Op dit moment wat rustiger. Er komt nog een 
laatste inloopbijeenkomst eind mei/juni. 
** Ten aanzien van de start van de “vernieuwbouw” van de school is nog steeds niet bekend, wanneer deze 
start zal zijn. Hopelijk wordt het nog in 2018. 
Punt 3. 
** de meeste plannen betr. parkeerterrein het Nieuwland zijn uitgevoerd. 
Punt 8. 
** De nieuwe locatie van Broeker Bootverhuur is niet bekend. Johanna zoekt uit wat de stand van zaken is. 
Actie: Johanna 
( omdat het niet gelukt is om tijdig een nieuwe locatie te vinden, is de Broeker Bootverhuur tot in  2019 
gesloten) 
Bij dezen wordt het jaaroverzicht 2017 vastgesteld met dank aan de voorzitter. 
 
4. Financieel Jaarverslag Dorpsraad 2017 (verslag Kascommissie) 
** de kascommissie geeft haar goedkeuring van het boekjaar 2017, maar spreekt eveneens haar zorg uit over 
de financiële situatie van de Dorpsraad. Zij hoopt dat het plan van de DR-leden om een donatie ronde in het 
dorp voldoende financiële ondersteuning zal opleveren. Johanna checkt in de statuten of de kascommissie 
leden aan kunnen blijven (als zij willen/kunnen) of dat zij vervangen moeten worden na 2 jaar service. Actie: 
Johanna 
 
5. Lopende projecten Dorpsraad (Onderdoorgang N247) 
** Voorzitter geeft een overzicht van de huidige stand van zaken. Het wachten is op het concept rapport 
MKBA. TAUW moet nog filmpjes aanleveren . 
Er komt een laatste openbare inloopbijeenkomst eind mei/juni 20128. In ieder geval worden de klankbord 
groep leden uitgenodigd, maar het idee is om iedereen, die geïnteresseerd is te ontvangen. Dit moet nog 
vastgesteld worden. Er zal ook gelobbyd moeten worden om PS en GS te informeren. En voor te stellen dat 
zij mogelijke financiële reserves opnemen in hun nieuwe partij-programma’s voor de provinciale 
verkiezingen in 2019. 



** van het overleg dat er is geweest met bewoners van de Parallelweg moet nog een definitief verslag binnen 
komen. Het is belangrijk om hun wensen en standpunten mee te nemen in verdere overleggen. 
 
 
 
 
6. Wat verder ter tafel komt. 
** de Jeugdhooiberg ziet er vreselijk uit, onder de lelijke graffiti, brandplekken. Debbie neemt contact op 
met Remon en Jerome (jongerenwerker) om de hooiberg er beter/leuker/mooier  er uit te laten zien Actie: 
Debbie 
** de voetgangerstunnel behoeft “iets” om te zorgen dat men weet dat er tegenliggers zijn. B.v. Een bel 
signaal. Debbie gaat er mee aan de slag. Actie: Debbie. 
** de toeristen zijn terug...... het probleem bij de hoek bij Antonio’s IJssalon is in alle hevigheid terug. 
Debbie neemt het op zich om Niek Zwaag aan te spreken op de verantwoordelijkheid van de Gemeente 
hierin. Met een bordje of bordjes zou het toch mogelijk moeten zijn dat men zijn/haar fiets parkeert bij de 
bushalte om vervolgens een ijsje te halen.  Antonio zet nu wel zijn bus neer aan de ander kant van de 
Pelserbrug wat  beter is, maar er moet meer gedaan worden om de veiligheid van voetgangers en fietsende 
kinderen en volwassenen te waarborgen. 
Actie:Debbie 
 
7. Rondvraag. 
** zijn de nieuwe ambtenaren al bekend die zich bezig houden met het Havenrak en het Liander Huisje? 
Kees doet navraag. Actie: Kees. 
** de “gestickerde” boten/bootjes in het Havenrak zijn weggehaald. 
** Michiel stelt voor om mooie “tags” te maken op de Jeugdhooiberg, zodat het voor iedereen aangenaam is 
om daar te kunnen zitten/zijn. 
 
Er verder geen rondvraag meer zijnde sluit de voorzitter de Jaarvergadering met dank aan alle aanwezigen! 
  


