
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 7 november 2018 

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Sicco Weertman; Arda Wolterbeek Muller; Kees Swart (tot 
20.30 uur); Michiel Hemminga; Johanna Huizer (notulist)

Afwezig: met bericht Debbie Been

Gasten: Cor te Boekhorst; Ard Hordijk en Charles Dekker


1. Opening 
De voorzitter heet allen welkom en geeft, na overleg het woord aan Kees ivm de door hem 
ingebrachte punten. Verslaglegging onder punt 6.

Vervolgens brengt Ard Hordijk in dat bij Broeklab is voorgesteld om “Nieuwsborden” te plaatsen 
op die plekken waar veel boodschappen op bomen wordt geprikt. In het contact met de 
Gemeente werd Broeklab door verwezen naar de Dorpsraad. Ook de DR vindt het aanplakken van 
affiches op de bomen in ons mooie dorp erg jammer. Drie jaar geleden is er bij Oud Broek een 
plan voor borden ingediend, maar dat had geen vervolg. Broeklab zwengelt nu aan, maar is geen 
uitvoerder. De DR neemt het mee naar het Kernradenoverleg op 20 november om te kijken hoe 
hier in de andere kernen mee omgegaan is en of er al borden zijn geplaatst. 

De volgende afspraak wordt gemaakt:

** vanuit Broeklab wordt contact gezocht met de voorzitter van Oud Broek Jaap Wortel.

** Cor neemt contact op met de fa. Wadman voor een ontwerp en de mogelijke kosten.

** Johanna laat het op de agenda zetten van het a.s. Kernradenoverleg. Actie: Johanna.


2. Concept notulen Dorpsraadvergadering d.d. 3 oktober j.l. 
Tekstueel blz 1. Geen op-aanmerkingen

N.a.v.: geen op-aanmerkingen

Tekstueel blz 2. Geen op-aanmerkingen

N.a.v. Punt 6. Sicco vertegenwoordigt de DR bij de Denksessies van de Gem. Waterland.

Bij deze worden de notulen goedgekeurd met dank aan de notulist.


3. Ingekomen post, mail: reacties, naar aanleiding van..... 
*** n.a.v. de data die dhr. Montanus had doorgegeven voor een bezoek aan de Traverse te Dieren/
Gelderland zijn voor ons allen (alleen Arda kon zich vrij maken op één middag) onhaalbaar. 
Bovendien gaat er de nodige tijd zitten in het bezoeken van de provinciale partijen/fracties. We 
besluiten geen gebruik te maken van de mogelijkheid, om ons extra te laten informeren. Johanna 
stuurt een brief, waarin wij ons afmelden. Actie: Johanna 

*** Het Plattelands Parlement is op vrijdag 23 november in Hoogkarspel. Goof en Johanna  
vertegenwoordigen de Dorpsraad en geven samen met Bram Derix en Piet Hein Debets vorm aan 
de workshop: 

“Overheid durf te participeren! Co-creatie in de praktijk, casus Broek in Waterland”

*** Reacties Prov. Politieke partijen komt terug bij punt 5., evenals organisatie rondom 26/11 a.s.

*** Nieuwsborden in Broek, zie punt 1

*** n.a.v. Onderzoeksrapport Tine de Moor is het idee haar uit te nodigen voor onze 
Jaarvergadering in maart 2019. Leuk idee, maar we houden het nog even onder de pet. (Zij heeft 
het erg druk)


4. Problematiek bussen op het Nieuwland (info Cor T B)

** Cor heeft een gesprek met Niek Zwaag (N.Z) gehad en zij zijn beiden van mening dat er in 
Broek Zuid niets extra gedaan kan worden om bussen te weren. Het zou ook niet meer regelmatig 
voorkomen, dat een bus de 3 borden negeert die er geplaatst zijn om de buschauffeur te wijzen 
op de “no-go-area” Zuideinde/Eilandweg in Broek Zuid. Je kunt het vergelijken met rijden door 
rood licht, het mag absoluut niet, maar het wordt wel gedaan. 

Broek Noord/Nieuwland. Cor heeft samen met N.Z. een plan opgesteld, waarbij het voor 2 bussen 
mogelijk moet zijn om te parkeren op het Nieuwland parkeerterrein met een max. van bijvoorbeeld 
2 uur. Deze “busplaatsen” worden gecreëerd voor de oude klompenmakerij. Een tekening is in de 
maak. Cor gaat hier, namens de DR mee door. Want hiervoor moet een goedkeuring (vergunning) 
voor af gegeven worden door BenW. Cor stuurt nog foto’s door die hij heeft gemaakt van een 
achteruit rijdende zeer grote vrachtwagen op het Nieuwland, wat een gevaarlijke situatie tot 
gevolg had!!




5. Voortgang Onderdoorgang

*** het is nog niet duidelijk of de Onderdoorgang op de agenda van 26 november komt bij de Cie 
Mobiliteit&Financiën.  Er zijn reserve data bekend, maar die pakken voor ons erg ongunstig uit. 
Het huidige plan om met een volle bus Broekers te gaan, Jong en Oud met de kinderen van 
school kan niet in de avonduren. Johanna heeft de namen van 8 mensen die mee willen, die zij 
kan informeren. Ons bericht in de BG krant moet bijgesteld worden. Goof maakt donderdag een 
bericht voor de BG krant van volgende week, maar ook via facebook; twitter en onze site moeten 
we mensen informeren. Johanna stuurt ook een bericht naar het netwerk als er duidelijkheid is. 
Maandag 12 november om 10 uur weet Bram of de 26ste doorgaat of niet. Actie: Goof/Johanna 
Zaterdag 17 november om 14.00 uur komen we (bestuursleden DR) bij elkaar (wie kan) bij 
Goof om  door te spreken hoe en wat we gaan doen! 

6. Wat verder ter tafel komt. 
Kees geeft een korte samenvatting voor de aanwezige gasten over de volgende punten: 

*** Havenrak. Hij maakt een beleidsplan om in te dienen bij de Gemeente Waterland ivm de 
bootjes problematiek. Bespreking in de volgende vergadering. Actie: Kees

*** Lianderhuisje, waar nu ruim 3 jaar over gesteggeld wordt heeft toch weer een ander (naam 
onbekend) als contactpersoon vanuit de Gemeente. Kees voelt zich aan het lijntje gehouden door 
de Gemeente. De afdeling Juridische Zaken bemoeit zich er mee, Nils Spaans wil meewerken, 
maar er zit nog steeds geen schot in de zaak! (wordt vervolgd)

Johanna zal dit eindeloze heen-en-weer gedoe ter sprake brengen op het Kernradenoverleg 20 
november a.s. Actie: Johanna

** Brede School, er wordt naar gestreefd om na de zomervakantie van 2019 over te gaan naar de 
noodvoorziening, deze is klaar, maar wordt pas neergezet als de vergunning er is. De 
aanbesteding loopt, er is een aannemer.

Het grootste probleem is natuurlijk de bereikbaarheid!! Hoe die zo veilig mogelijk gemaakt kan 
worden, daar breekt de commissie het hoofd nog over. Kees zit hier namens de DR in. En 
concludeert al langere tijd dat de verkeersspiegel niet voldoet. Er wordt gedacht aan een 
mogelijke parkeerplaats op het terrein van Peter Groot a.g.v. een aanbod van Peter, er moet een 
bruikbaar verkeersplan komen, etc etc etc.....

** Kees geeft een korte samenvatting van de situatie rondom Kerkplein 11-12. Er is bezwaar 
aangetekend door een aantal belanghebbenden, er moeten vergunningen aangevraagd worden 
voor de sloop van hek en muurtje, waartegen bezwaar gemaakt kan worden. De verbouw van de 
Leerkamer tot huis  lijkt onontkoombaar a.g.v. een goedgekeurde bouwvergunning. Als je naar de 
tekeningen kijkt zie je geen huis maar 2 hotelkamers. M.a.w. Hier is het laatste woord nog niet 
over gezegd en het wordt zeer kritisch gevolgd door omwonenden, Oud Broek en Dorpsraad. 
(wordt vervolgd)

Punten vanuit de Dorpsraad voor het Kernradenoverleg, zie mail aan bestuurssecretariaat d.d. 
8/11/2018 Actie: Johanna


7. Rondvraag.  

** Wat doen we met een uitnodiging voor projectontwikkelaar Jerry Bregt?

Wordt voor volgende DR-vergadering op de agenda gezet.


Er verder geen vragen meer zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.55 uur. 


