
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 3 oktober 2018 

Aanwezig: Kees Swart (waarnemend voorzitter) Michiel Hemminga; Arda Wolterbeek 
Muller; Debbie Been; Sicco Weertman en Johanna Huizer (notulist) 

Afwezig: met bericht  Goof Buijs

Gast: Gerbrand Smit vanuit de Gemeente Waterland


1. Opening. 
Kees is waarnemend voorzitter ivm afwezigheid Goof Buijs. Hij heet allen hartelijk welkom 
en in het bijzonder Gerbrand Smit (GS). Ivm zijn aanwezigheid beginnen we om 19.30 ipv 
20.00 uur. 

GS is aanwezig om ons de plannen voor te leggen ivm het plaatsen van ondergrondse 
afvalcontainers. Vanuit de Overheid (2016) is er het doel gesteld aan de gemeentes om 
minder te  verbranden- meer her te gebruiken. Op een aantal plekken in Broek zijn al 
ondergrondse containers geplaatst, maar er wordt naar 2 nieuwe locaties gezocht. 

Gedacht wordt: 

** Locatie 1 op het Nieuwland, langs de weg t.o. Ploeger. Het doel is  3 containers te 
plaatsen; 1 voor glas; 1 voor kleding en 1 voor PMB.

Restafval en groen blijven per woonadres opgehaald worden, volgens rooster!

**** Mogelijk probleem dat de DR signaleert is de doorgang over het trottoir voor 
schoolgaande kinderen en andere voetgangers. GS legt dit voor bij de afdeling om hier 
beter naar te kijken, zodat er voldoende plek overblijft voor de voetgangers.

** Locatie 2 op de Eilandweg. Eveneens 3 containers. 

**** Mogelijk probleem het niet kunnen keren daar ter plekke en dus vervolgens overlast 
bij Zuideinde, etc. Ook dit neemt GS mee.

Bij de Motorijtuigenweg zijn reeds 2 ondergrondse afvalcontainers voor restafval. 

Het idee is om van 1 container een PMB container te maken.

Bij de nieuwe woningen op de Veenderijgouw zijn 4 afvalcontainers ondergronds. Het 
idee is om er hier 2 voor PMB te maken.

Al deze containers zijn alleen te gebruiken door de huishoudens die er een pasje voor 
hebben!

De DR ziet geen problemen hierin, maar maken GS er wel attent op dat het heel belangrijk 
is om de mensen in deze straten tijdig te informeren. Liefst in 2 fases!!

Met dank voor ons meedenken,  vertrekt GS.


Johanna meldt dat er nog 7 mails zijn, die toegevoegd worden aan punt 3.


2. Concept notulen Dorpsraadvergadering d.d. 5 september j.l. 
Er geen op- aanmerkingen zijnde over de notulen worden deze goedgekeurd met dank 
aan de notulist.


3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van.... 
** n.a.v. Bezwaarschrift Kerkplein 11-12 is handhaving gevraagd ivm geen hotel, maar 
B&B vergunning!. Men is i.p. niet tegen splitsing maar tegen het creëren van 2 
parkeerplaatsen op een “uiterst gevoelige plek”!

** n.a.v. Een bezoek aan de Traverse in Dieren komen we uit op 2 mogelijke dagen op een  
woensdag of een vrijdag liefst zo laat mogelijk in de middag. Voorkeur gaat uit naar de 
vrijdagmiddag. Johanna neemt contact op. Actie: Johanna

** Tine de Moor. Adres opvragen bij Koos Mircks en dan een uitnodiging sturen. Actie: 
Johanna




** n.a.v. Vervanging Stella Veenstra, dit gebeurt niet. Zij blijft voor Kees de contact-
persoon.

De verdere punten die punten kwamen via de mail zijn:

** Uitnodiging Beursvloer 2018 op 22 november a.s. van 15.00 tot 17.30 uur (mail in bezit 
van alle bestuursleden)

** mail Cor Te Boekhorst komt terug bij punt 6

** Gem. Waterland (Sybrenne Honig) Gewijzigde conceptbeleidsregelsevenementen in 
Waterland. (ter kennisname)

** Anita Blijdorp over de Workshop op het Plattelands Parlement op 23 november a.s.

** Mark de Vries (Gem. Waterland) betr.Groenvisie avond in de Broekerkerk op 11 oktober 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 a.s. 19.00-20.30 uur.

** Gem. Waterland Suzanne van de Laar ivm toeristische bewegwijzeringsplan Broek

** mail Rozemarijn Nieste ivm overlast tourtochten van motoren, Old timers, etc etc.


4. Toeristische bewegwijzeringsplan Broek (mail G.W Suzanne van de Laar)

** Voor zover wij kunnen beoordelen ziet het er goed uit. Er zijn alleen vragen over het wel 
noemen van het Winkeltje, maar niet noemen van o.a. Snackbar De Rob of de eetwinkel 
van Wouter Jesse. Willen opheldering hierover van de Gemeente. Actie: Johanna


5. Voortgang Onderdoorgang 
** Goof spreekt 26 november a.s. in. Maar we moeten sowieso met veel mensen 
aanwezig zijn. Dit moeten we vooraf goed regelen! Plannetje?? Spijkers met koppen op 
de volgende DR vergadering op 7 november a.s.!! Verdere planning met evt bezoeken van 
de provinciale partijen lijkt moeizaam te regelen.


6. Wat verder ter tafel komt....

** Voortgang Liander-huisje en Havenrak niets te melden, maar de Brede School.... (een 
andere naam??)

De bouwstart van de vernieuwde school wordt niet eerder verwacht dan na de 
zomervakantie 2019!! Er zijn nog meerdere hindernissen te nemen, o.a. Extra geld 
aanbesteding; geld om noodhuisvesting te realiseren; bedrag om te bouwen is te klein, 
etc etc. Wordt vervolgd......

** n.a.v. De vraag naar  een vertegenwoordiger voor de denksessies is vooral bedoeld 
voor jonge kernraadleden, liefst onder 30 jaar. Helaas hebben we die niet in de 
aanbieding, maar Sicco Weertman stelt zich beschikbaar, met Michiel Hemminga als 
secondant. Debbie en Arda geven zich ook op als vervanger. Johanna Meldt dit aan de 
Gemeente. Actie: Johanna 

** n.a.v. De mail van mevrouw Nietze en ook de ervaringen van Debbie gaan we aan de 
Gemeente Waterland vragen om handhaving, maar ook om verbodsborden voor bussen. 
M.n. Op woensdag en vrijdag als er markt activiteiten zijn. Johanna stelt brief op voor de 
wethouder Bas Ten Have. Actie: Johanna 
** Debbie is de volgende DR-vergadering (7/11) niet aanwezig!


7. Rondvraag. 
Er geen rondvraag zijnde sluit de waarnemend voorzitter de vergadering om 21.25 uur



