
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 6 juni 2018 

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter), Debbie Been, Arda Wolterbeek Muller, Michiel 
Hemminga, Sicco Weertman, Johanna Huizer(notulist)

Afwezig: (met bericht):Kees Swart 


1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en nodigt Sicco Weertman uit om zijn ervaringen met 
de afgelopen DR-vergadering te delen met de aanwezigen. Sicco stelt dat hij zeer 
geïnteresseerd is en graag als aspirant-bestuurslid wil worden ingeschreven. De voorzitter 
accordeert dit in samenspraak met de aanwezigen. Op de Jaarvergadering in 2019 kan 
het aspirant lidmaatschap omgezet worden in een bestuursfunctie met gezamenlijke 
bevoegdheid. 

** Johanna vraagt nog 2 binnengekomen mails toe te voegen, t.w.: mogelijk indienen 
bezwaarschrift ivm parkeerplaatsen kerkplein 11; het niet maaien van de  Trambaan( punt 
Sicco).


2. Concept notulen Dorpsraadvergadering d.d. 2 mei 2018 
** Blz 1. Tekstueel geen op-aanmerkingen

	    N.a.v. Actie Goof met doorsturen mail Cees Kooy betr. Toekomstbestendige 
dorpsorganisatie is er geen reactie binnen gekomen.

** Blz 2. Tekstueel geen op-aanmerkingen

	    N.a.v. De filmpjes zijn klaar ( was actie Goof naar Bram D. toe)

** Blz 3. Tekstueel geen op-aanmerkingen

	    N.a.v. Wijzigingen wethouders Gemeente Waterland. De gemeente heeft nu 4 
wethouders ( Jelle Kaars; Astrid van de Weijenberg; Ton van Nieuwkerk; Bas ten Have).

Oud wethouder Laura Bromet wordt 7 juni a.s. als kamerlid van Gr.L. ingezworen.

Bij dezen zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan de notulist.....


3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van...... 
** helaas heeft niemand van de Dorpsraad de afscheidsreceptie van de 3 wethouders 
kunnen bijwonen.

** zwemmende kinderen en vaarverkeer Havenrak bij “wat verder ter tafel komt”.

Andere punten komen terug bij punt 4 en 5.


4. Voortgang Onderdoorgang. 
De voorbereiding laatste Inloopbijeenkomst op 14 juni a.s. bijna rond. Simone stuurt 
definitief Draaiboek nog rond met de indeling Provincie en Dorpsraadleden bij de 
verschillende Stands.

Broeklab vergadert ook die avond vanaf 20.30 uur. Debbie zal hen via de sociale media 
laten weten, dat het fijn zou zijn als zij eerst naar Katwoude komen en dan vergaderen. 
Hopelijk geeft men hier gehoor aan. Verdere planning is nog niet echt mogelijk.

Wel hebben we een aantal data staan, die voor een ieder van ons interessant zijn om te 
weten en mogelijk bij te wonen.

** 5 juli toekomstcongres, georganiseerd voor Prov. Noord Holland. Arda 
vertegenwoordigt ons.

** 4 sept VvKk organiseert een dag voor ambtenaren van BZK van 12.00 tot 16.00 uur.  

Koos Mirck is onze contactpersoon, want het co-creatie proces van Prov.N-H en 
Dorpsraad is een belangrijk onderdeel van de bezoekdag. Goof en Johanna zijn in ieder 
geval aanwezig.




** optie: 2 oktober Bezoek Waterland door provincie ambtenaren N-H. Bram organiseert 
dit, maar mogelijk gaat de datum nog veranderen. Goof en Johanna plannen hierbij 
aanwezig te zijn..

** 23 nov Dorpswerk Noord Holland Plattelands Parlement. Workshop van 1 uur over co-
creatie proces. Piet-Hein Debets en Bram Derix zijn hier bij aanwezig. Vanuit de DR Goof 
en ??? Het wordt georganiseerd in Hoogkarspel, contact via Anita Blijdorp (Dorpswerk 
NH).

Belangrijk verder is dat onze contactpersoon van Groen Links bij de Staten Servaz van 
Berkum   vertrokken is. Hij wordt vervangen door Zita Pels.

Na 14 juni plannen we verdere acties, wordt vervolgd.....


5. Wat verder ter tafel komt... 
*** Aanpak zwaar vaarverkeer Havenrak. In de mail van M. van Feggelen spreekt hij zijn 
zorg uit voor de zwemmende kinderen in het Havenrak en de grote boten die daar met 
hoge snelheden in en uit varen. Zijn vraag is of er geen gebodsborden geplaatst kunnen 
worden. De Dorpsraad heeft een apart groepje gevormd met leden van o.a. de IJsclub. 
Wij stellen voor dat Michiel, als DR-lid van deze groep dit meeneemt naar hun overleg, 
zodat het een gezamenlijke actie kan zijn. Actie: Michiel. 
*** Liander huisje en Havenrak wordt aan gewerkt. Wordt vervolgd, wij horen terug in de 
volgende DR-vergadering in september.

*** Brede School. Kees onze DR-vertegenwoordiger is met vakantie, maar Debbie weet 
dat de verhuizing in ieder geval na de Kerstperiode zal zijn. Maar wellicht nog later, hangt 
o.a. af wanneer de aannemer kan starten. Er zijn nog een aantal problemen op te lossen.

*** Voortgang enquete Broekerhuis. Jeppe laat weten dat ze er mee bezig zijn, maar het 
wordt breder getrokken, als onderdeel van betere communicatie. We horen...

*** Nu de nieuwe wethouders van de Gemeente Waterland bekend zijn wordt het tijd om 
ons ( door de gemeente) geannuleerde Bestuurlijk Overleg van 9 april j.l. te laten 
doorgaan met de nieuwe wethouder. Johanna stuurt mailtje naar bestuurssecretariaat 
voor een hernieuwde afspraak.Actie : Johanna 
*** De Donatie ronde 2018 heeft tot 6 juni 2018 ruim € 3000,- opgeleverd. Er is geld voor 
een actuele DR-krant. De planning is om die in september klaar te hebben met de 
nieuwste precieze informatie over de Ondergang, de MKBA (Maatschappelijke Kosten en 
Baten Analyse), de filmpjes, etc etc.

*** Er wordt een “Belsignaal” middels een “poster” aangebracht in de schoongemaakte 
tunnel. (Actie: Provincie Noord Holland)

*** de fietsen van de ijs-eters bij Antonio blijven een bron van zorg. Mensen aanspreken 
op hun gedrag als je bent/langskomt helpt ook!!

*** er wordt niet gemaaid op de Trambaan/Motorrijtuigenlaan etc vanwege een bijen-
kolonie. Dit geeft weer problemen voor mensen met honden. Advies vanuit de DR: vorm 
een actie groep van betrokken bewoners om je probleem neer te leggen bij de Gemeente 
middels een petitie. Doe dat in cc naar DR, dan kunnen we het meenemen bij ons eerste 
Bestuurlijk Overleg met de nieuwe wethouder.

*** dit geldt ook voor de bezwaren die er zijn vanuit bewoners betr. het plannen/bouwen 
van 6 woningen op 2 weilanden bij het Galggouw. Eerst mede-bewoners activeren..


6. Rondvraag. 
Er geen rondvraag zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur


Volgende DR-vergadering op woensdagavond 5 september 2018.


