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Dorpsraad Broek in Waterland 

Voor u ligt een samenvatting over de belangrijkste ontwikkelingen van de 
Dorpsraad Broek in Waterland in 2017. Ook informeren we u over de huidige 
samenstelling van het bestuur. 
Voor een volledig beeld van al activiteiten verwijzen wij u graag naar onze 
website: www.dorpsraadbroekinwaterland.nl. 
Wij zijn voor de gemeente Waterland het eerste aanspreekpunt van de inwoners 
van Broek in Waterland.  

1. Bereikbaarheid Waterland 
De Dorpsraad houdt zich vanaf 2014 actief bezig met het realiseren van een 
onderdoorgang voor de N247 door het dorp als onderdeel van ‘Bereikbaarheid 
Waterland’. Het plan van de provincie voor een bovengrondse variant is een 
verslechtering van de leefbaarheid. In 2017 is volop gewerkt in co-creatie met de 
Provincie NH aan de uitwerking van vier varianten voor een Onderdoorgang. De 
Dorpsraad heeft in 2017 vele uren besteed aan overleggen. In maart 2017 heeft 
de Dorpsraad overleg gevoerd met de Commissaris van de Koning over het proces 
van de Onderdoorgang en verbeterpunten. In juni en in november zijn nog twee 
‘ateliers’ en ‘inloop-bijeenkomsten’ georganiseerd, met actieve bijdrage vanuit 
de Dorpsraad. Op 21 november vond onder grote belangstelling met meer dan 250 
belangstellenden de derde inloop-bijeenkomst plaats in de Broeker kerk. Bekijk 
de samenvatting van Omroep PIM:  http://www.omroep-pim.nl/drukbezochte-
inloopavond-onderdoorgang-broek-in-waterland/content/item?1050984.  
In de loop van 2018 neemt de Provincie, naar verwachting een besluit over een 
van de varianten. 
Naar aanleiding van ons werk voor de Onderdoorgang is de Dorpsraad 
genomineerd voor de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2017 en heeft meegedaan 
aan een workshop op het Plattelandsparlement hierover op 17 juni. 

2. Ruimtelijke Ordening in Broek 
De Dorpsraad heeft in 2017 regelmatig bij de gemeente geïnformeerd naar de 
stand van zaken rond de nieuwbouw op locatie Hellingweg, met een geplande 
supermarkt. Over het afstemmen van de bouwplannen aan de van Disweg (fam 
Groot en fam Mens) heeft de Dorpsraad in september een zienswijze ingediend. 
Dit om te zorgen voor meer eenheid in de bebouwing van dit landelijke gebied. 
Een blijvend punt van aandacht is de eventuele nieuwbouw van de 
Wooncompagnie op het Burgemeester Paul plantsoen (ondanks het feit dat het 
een beschermd Dorpsgezicht betreft): de wensen van de Wooncompagnie lopen 
niet synchroon met die van de huidige huurders.  
De Dorpsraad is actief betrokken bij de ver-nieuwbouw van de huidige school. 
Met enkele direct omwonenden is een voorstel ontwikkeld voor een herinrichting 
van het Havenrak. Hopelijk kan dit in 2018 worden gerealiseerd. 
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In 2017 is met direct  betrokkenen overleg gevoerd over een nieuwe locatie van 
het Lianderhuisje aan de Keerngouw. Dit dossier vordert langzaam en kan hopelijk 
in 2018 worden gerealiseerd. 

3. Verkeer en veiligheid 
De Dorpsraad heeft in samenspraak met direct omwonenden in april 2017 het 
document: ‘In acht stappen naar een beter en veilig parkeerterrein aan het 
Nieuwland’ bij de gemeente ingediend. Hiervan zijn de meeste stappen inmiddels 
gerealiseerd of in uitvoering. Ook is blijvende aandacht voor de zeer 
onoverzichtelijke verkeerssituatie aan de kruising Eilandweg met Zuideinde.  
Verder is de verkeerssituatie op het Nieuwland besproken en zijn enkele 
verbeterpunten voorgelegd aan de wethouder. 

4. Communicatie 
De website houden we regelmatig bij met actuele informatie, de vergaderstukken 
zijn hier te vinden. Voor de Onderdoorgang is een eigen web adres: 
www.onderdoorgangbroek.nl. De website is in 2017 5017 maal bekeken door 4106 
verschillende bezoekers (in 2016 3631 maal bekeken door 2416 bezoekers). Een 
toename van bijna 50% meer bezoekers. 
Gemiddeld bekeken zij 2.25 pagina's (documenten zoals bijvoorbeeld een pdf 
worden niet meegeteld). Bezoekers bleven gemiddeld 1.31 minuut op de website. 
57% bekeek de website op een desktop, 29% via een smartphone en 14% via een 
tablet. De dag met een duidelijke piek in de bezoekersaantallen was 19 juni (133 
paginaweergaven). De best bekeken pagina is http://
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl/Dossiers/Bereikbaarheid-Waterland (die ook 
te bereiken is via onderdoorgangbroek.nl), met 1167 paginaweergaven. Deze is 
beter bezocht dan de homepage dorpsraadbroekinwaterland.nl (803 
paginaweergaven). 60% van de bezoekers komt op de site via een zoekmachine. 

In 2017 is een nummer van de Dorpsraadkrant uitgebracht (december 2017). Ook 
verschijnt regelmatig bericht in de Broekergemeenschap. 

De Dorpsraad is ook actief op Facebook en Twitter. Via deze sociale media houden 
wij geïnteresseerden op de hoogte van onze bezigheden, vergaderdata en andere 
updates. Per jaar krijgen we meer bereik, dat merken we o.a. door meer 
Facebook ‘likes’ en  ‘followers’ en Twitter-volgers. Per eind 2017 zijn er 134 
‘likes’ en 137 ‘followers’ op de pagina ‘dorpsraad broek in waterland’; en 295 
‘likes’ en 290 ‘followers’ op ‘de pagina ‘onderdoorgang waterland’. 

5. Halfjaarlijks overleg met de wethouder
Op 5 november 2017  september heeft wethouder Laura Bromet en het hoofd 
Openbare Werken Pascal Verkroost met het bestuur van de Dorpsraad de 
jaarlijkse schouw door Broek gehouden. Tijdens de schouw hebben we het onder 
meer gehad over de bouwplannen aan de van Disweg, het botenbeleid aan het 
Havenrak, de inrichting van het parkeerterrein Nieuwland en de verkeerssituatie 
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Nieuwland, de Onderdoorgang en de Brede School in Broek. Ook de verplaatsing 
van het Liander huisje is opnieuw onder de aandacht gebracht. 

6. Juridisch spreekuur 
Ook in 2017 heeft de Dorpsraad het maandelijks gratis juridisch spreekuur 
georganiseerd. Hiervan hebben dit jaar 14 mensen gebruik gemaakt. 

7. Donaties vanaf 2018 
Sinds het afschaffen van het bijsluiten van de acceptgiro voor de jaarlijkse 
donatie enkele jaren geleden is het ontvangen bedrag aan donaties sterk 
teruggelopen. Vanaf 2018 worden alle huishoudens jaarlijks gevraagd een 
bijdrage te leveren via een huis-aan-huis kaarten actie. 

8. Overig 
Verder is de dorpsraad in 2017 nog bezig geweest met: 

• Het voorontwerp bestemmingsplan Broek in Waterland 2018-2028 
• Bijeenkomst gebruikers van het Broekerhuis 
• Initiatief van Muziekschool Waterland Popfabriek On the Road 
• Een nieuwe locatie van de Broeker Bootverhuur 
• Een eerste overleg met de Centrale Dorpenraad uit landelijk Noord voor 

uitwisseling en afstemming op 14 september 
• Een nieuwe boom via een online bomen-quiz bij de bushalte N247 aan de 

Parallelweg 
• deelname aan het Kernradenoverleg, georganiseerd door de Gemeente 

Waterland 
• lid van de Advies Raad Sociaal Domein (voorheen de WMO-raad) van de 

Gemeente Waterland 

Samenstelling bestuur per 1 maart 2017: 
Voorzitter: Goof Buijs 
Secretaris/waarnemend penningmeester: Johanna Huizer 
Bestuurslid: Debbie Been 
Bestuurslid: Michiel Hemminga 
Bestuurslid: Arda Wolterbeek Muller 
Bestuurslid: Kees Swart 

Maart 2018 
Goof Buijs 
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