
Notulen DR-vergadering d.d. 2 mei 2018 

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter); Kees Swart; Michiel Hemminga; Johanna Huizer 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (notulist)

Afwezig: met bericht Debbie Been en Arda Wolterbeek Muller

Gast: Sicco Weertman


1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering. Voor de agenda zijn de volgende punten ter 
aanvulling op de ingekomen post/mail.

** Notulen van het Overleg Brede School ivm de herbouw school Havenrakkers/verhuizing

** mail DB ivm Veiligheid tijdelijke huisvesting, m.n. het verkeer van en naar de school.


Dhr. Sicco Weertman schuift aan en laat weten geïnteresseerd te zijn in het werk van de 
Dorpsraad. Hij overweegt samen met een vriend van hem (ook een bewoner van Broek) 
deel uit te gaan maken van de Dorpsraad. Hij is er geboren en getogen en is na een 
aantal jaren elders gewoond te hebben weer terug in Broek in Waterland. De voorzitter 
heet hem namens de aanwezige DR-leden van harte welkom.


2. Concept notulen DR-vergadering d.d. 7 maart j.l. 
Blz 1: tekstueel: dhr van Reeuwijk moet mevrouw Veenstra zijn. 

Nieuwe tekst: 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 nieuwe contactpersoon bij de gemeente gaat worden.

Blz 2. Tekstueel: aanvulling datum bij punt 4 Onderdoorgang. Het overleg met de 
bewoners van de Parallelweg vond plaats op 6 maart j.l..

N.a.v. 2e Breedband-bijeenkomst. Kees heeft dit verslag doorgenomen en ziet geen 
aanleiding voor activiteit vanuit de Dorpsraad.

N.a.v. Het uitgestelde Bestuurlijk Overleg van 9 april.Naar verwachting wordt het nieuwe 
College van de Gemeente Waterland, bestaande uit CDA,D66,GL en PvdA, op 15 mei a.s. 
geïnstalleerd.

Bij dezen worden de notulen goedgekeurd met dank aan Arda.


3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van.... 
** naar aanleiding van het  plaatsen van het Jaaroverzicht 2017 op onze site heeft 
Johanna Rombout (onze webmaster) gevraagd de welkomst-pagina op te schonen. Er 
stonden nog artikelen op van 2014. R. heeft het zo gemaakt dat alles ouder dan 8 mnd 
alleen nog te vinden is in de verschillende dossiers.

** Goof stuurt de mail van Cees Kooy (Noord Hollands Dorpswerk) betr. de 
Toekomstbestendige Dorpsorganisatie door naar beheerders en bestuur van het 
Broekerhuis. Wellicht kunnen zij daar hun voordeel meedoen. Actie: Goof

De andere relevante punten komen apart terug op de agenda.


4. Voortgang Onderdoorgang. 
Het vervolgtraject behelst vooral de uitkomst van MKBA en het organiseren van de 
openbare bijeenkomst. Planning voor een openbare bijeenkomst is eind mei/begin juni in 
Katwoude . 15 juni zal het rapport bij de Stuurgroep liggen. Na de zomer naar GS en 



vervolgens wordt het advies voorgelegd aan PS. Ivm de a.s. provinciale verkiezingen in 
maart volgend jaar is de kans groot, dat de uiteindelijke besluitvorming zal plaatsvinden in 
2019. Dit heeft Bram al diverse keren laten vallen. Voordeel is dat een eventuele 
onderdoorgang dan in het programma komt te staan. Voor de zomer staat ook nog een 
informerende bijeenkomst met de cie leden op de agenda, daar wil DR graag bij zijn.

De definitieve onderzoeksrapporten en filmpjes zouden klaar moeten zijn, maar nog niet 
toegankelijk gemaakt?! Goof neemt contact op met Bram hierover. 

Actie: Goof 

Datum plannen met Bram en Simone voor het 3-wekelijks overleg, waar een beetje de 
klad ingekomen is. Johanna stuurt app naar Bram na zijn vakantie, is 14 mei weer retour.

Actie: Johanna

Samenvattend: als we weten hoe de planning eruit komt te zien, dan kunnen wij onze 
inspraak en de contacten met de provinciale partijen plannen.


5. Donatieplan DR 2018 
We doen een rondje met de aanwezige “ophalers”. Overwegend enthousiaste reacties en 
gevers. Wel is er een verschil te merken in welke “wijk” je loopt, m.n. wat betreft de wat 
onplezierige reacties. We kunnen constateren dat deze donatie ronde een succes is 
geweest en zeker voor een jaarlijkse herhaling vatbaar. Ook op onze rekening is veel 
gedoneerd. Iedereen dus DANK!!

Goof stuurt dank-mailtje naar Robert Zaal en Cor Te Boekhorst. En maakt een tekstje 
voor in de BG om de Broeker bewoners te bedanken voor hun gulle gaven.  Actie: Goof 
Johanna stuurt mailtje naar de kascommissie nav hun zorgen over onze financiële 
situatie.

Actie: Johanna 

6. Wat verder ter tafel komt 
** Toerisme overlast n.a.v. mail dhr. Van Hall. De overlast is bekend, maar de DR vindt dat 
dhr van Hall (evt samen met de mede bewoners van het Havenrak) eerst zelf de 
betreffende organisatie Experiencewaterland uit Uitdam moet contacten om te kijken of er 
niet elders geparkeerd kan worden. Bij voorkeur op het parkeerterrein Nieuwland. Mocht 
het niet het gewenste resultaat hebben, dan kan de DR wellicht hier bij de Gemeente iets 
in bereiken. Johanna stuurt een mail met daarin het standpunt/advies van de Dorpsraad. 
Actie: Johanna 
** Kees zorgt dat de DR de notulen van het overleg betr. de herbouw van de school krijgt 
en vertegenwoordigt de DR, ondanks het feit dat hij vooral bekend is als oud-directeur 
van de school. Mede daardoor kan hij ons goed vertegenwoordigen als 
ervaringsdeskundige. Er zijn de nodige problemen die nog opgelost moeten worden voor 
aan de bouw begonnen kan worden. De financiën zijn nog niet rond, een extra krediet is 
nodig voor de noodhuisvesting. De noodgebouwen gaan geplaatst worden op het SDOB 
terrein, dat na gebruik in de oorspronkelijke staat hersteld zal moeten worden. De 
veiligheid van de kinderen en ouders van en naar de school is in het geding. Er zal 
moeten worden nagedacht over hoe de route het best gereden kan worden, gedurende 
het jaar dat de bouw minimaal zal duren. De planning van de verhuizing naar de 
noodgebouwen zal ws na of in de Kerstperiode zijn. Er wordt een inloopbijeenkomst 
georganiseerd op 22 mei a.s.

** De geplaatste spiegel Oosteinde-Keerngouw moet op een aparte paal gemonteerd 
worden.Wordt vervolgd.

** Enquete van Broekerhuis: ze zijn nog bezig met het opstellen van de enquete.

** Planning nieuwe DR-krant. De intentie om er 2 per jaar te maken is er. Maar vooral 
relevant als we nieuws hebben vanuit de MKBA, de planning binnen de Provincie, etc.




We besluiten op de vergadering in juni hoe verder.


7. Rondvraag. 
**Problemen hoek Eilandweg/Zuideinde bij de Gelateria van Antonio zijn voorgelegd aan 
de Gemeente (Niek Zwaag) door Debbie. Wordt vervolgd.

** Betr de Jeugdhooiberg is er contact met de jongerenwerker en Remon, de partner van 
Debbie, om het honk te verfraaien met Graffiti. 

** Op Debbie’s vraag of er al iets bekend is over een afscheid van de aftredende 
wethouders? Voor zover wij weten niet.  De DR besluit geen aparte tokens van 
dankbaarheid uit te delen, want we hebben met alle wethouders goede contacten gehad. 
We verwachten dat er een afscheidsreceptie wordt gehouden waar wij als DR naar toe 
kunnen.

** Sicco laat weten dat hij zeker geïnteresseerd is om deel te blijven nemen in de 
Dorpsraad. Hij komt de volgende vergadering met nog een geïnteresseerde! 

** Horeca problematiek Broekerkerk. Er is onlangs een bijeenkomst geweest tussen 
bestuur St Broekerkerk met de direct omwonenden om informatie uit te wisselen over de 
horeca mogelijkheden en wensen voor de Broekerkerk.  Er is een omgevingsvergunning 
aangevraagd ivm de horeca. Wordt vervolgd.

** Ivm de vakanties van de verschillende DR-leden is er geen DR-vergadering in juli en 
augustus. 


De volgende DR-vergadering op woensdagavond 6 juni a.s. om 20.00 uur! 


