
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 12 december 2018 

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

Afwezig: (met bericht) Goof Buijs (voorzitter)

Gast: Cor Te Boekhorst


1. Opening 
Ivm afwezigheid van de voorzitter zit Arda de vergadering voor. 

Het voorstel is om, na de concept notulen d.d. 7 november j.l. eerst punt 4 te bespreken ivm de 
aanwezigheid van Kees tot 20.30 uur.

Er zijn 2 aanvullingen voor de agenda; t.w. voorbespreking ter ondersteuning van Sicco voor het 
bestuurlijk overleg van donderdag 13 december a.s.

En de mail van Bram, met de vraag wie er aanwezig kan zijn op 7 januari bij het VRA-overleg.


2. Concept notulen Dorpsraadvergadering d.d. 7 november 2018 
Tekstueel blz 1en 2: geen op-aanmerkingen. 

** n.a.v. de prikborden zal Debbie bij de school polsen wat volgens hen de beste plek is voor het 
plaatsen van een prikbord. De bedachte plek naast de deur van het sportgebouw blijkt niet handig 
ivm de fietsenrekken, die daar staan. Actie: Debbie

** n.a.v. de ondergrondse containers wil men toch graag tekeningen zien om te kunnen 
beoordelen, of het één en ander goed gepland is en dat er voldoende ruimte overblijft voor 
voetgangers. Johanna vraagt bij Gerbrand Smit de tekeningen op.Actie: Johanna 

** n.a.v. punt 6 inbreng in het Kernraden Overleg zie bij punt 3.

Er verder geen op-aanmerkingen zijnde worden de notulen goedgekeurd met dank aan. 


4. Havenrak (notitie Kees d.d. 4 december j.l.)

**Er ligt een gedegen stuk met fotomateriaal. Als ook de DR het goedkeurt., wordt dit uitgewerkte 
voorstel voor de Havenrak-problematiek naar de Gemeente gestuurd, (Stella Veenstra, in cc 
wethouder Astrid van de Weijenberg). Dit met de opmerking, dat wij het graag gerealiseerd zien 
voor de start van het nieuwe seizoen 2019. 

Voorstel Cor is om het ook naar de fracties te sturen, zeker als er geen reactie komt. Michiel 
vraagt nog een verduidelijking betr. de stickers zoals die in Landsmeer worden gebruikt en stelt 
voor om op pag 2. na de opmerking over de stickers nogmaals  (bijlage 2) te zetten. 

Kees past dit aan en verzorgt de verzending naar de Gemeente. Actie: Kees 
** Ten aanzien van de vernieuwbouw van de school zijn er geen mededelingen op dit moment, 
aldus Kees.

 Cor is in gesprek geweest met dhr. Derks van de Gemeente met een voorstel om 1-
richtingsverkeer in Broek Noord te realiseren, om de verkeersproblematiek die zal ontstaan tijdens 
de bouw en naar de noodgebouwen zoveel mogelijk te voorkomen. Zijns inziens moet het breder 
getrokken worden dan alleen de situatie rondom de school. Er gaat naar gekeken worden en ook 
de bewoners zullen erbij betrokken moeten worden. Wordt vervolgd.

** Ten aanzien van het Lianderhuisje blijft Kees mails sturen om een reactie te krijgen.Ook hier zit 
momenteel geen schot in. Wordt vervolgd.

** Kerkplein 11,12. Voor de splitsing is het nodig dat er 2 parkeerplaatsen komen. Maar voor de 
plek die bedacht is is een sloopvergunning nodig van het bestaande muurtje. Hetgeen maar zeer 
de vraag is of dit kan/mag.

Daar alle punten van Kees behandelt zijn, neemt hij zijn congé. 


3. Ingekomen post, mail: naar aanleiding van......... 
** n.a.v. Deelname aan Serious Request constateren we dat we daar op dit moment de tijd en de 
mogelijkheid niet voor hebben en dat aan anderen overlaten. Geen van de bestuursleden heeft 
iets gehoord over activiteiten. We laten het zo.

** Johanna heeft de volgende punten ingebracht in het kernraden overleg, zie bijgaande 
verslaglegging (cursief weergegeven)

Nieuwsborden. 
GW zal de contactgegevens van Suzanne van de Laar (gemeente) doorsturen naar de DR Broek in 
Waterland zodat de DR kan aangeven op welke locatie zij een bord geplaatst willen hebben. Het 
verzoek van de gemeente is om het bord wel goed te onderhouden. In Ilpendam hangt ook een 



bord die niet wordt gebruikt. Verzoek aan de gemeente om het bord te verwijderen. De heer De 
Vries pakt dit op. 
Onderhoud groen 
Er is een tekort aan mensen bij de groenafdeling waardoor er een achterstand is op het 
groenonderhoud. De achterstand wordt nu een beetje ingelopen. In eerste instantie was er vanuit 
de gemeente de hoop dat met het leer/werk bedrijf er meer mensen voor de groen te vinden was 
maar in praktijk valt dit dus tegen. In Ilpendam is het onderhoud goed, dit mede vanwege de groep 
vrijwilligers (begraafplaats) die helpen met het groenonderhoud. 
Vuurwerk 
In Waterland hebben wij 3 wijkagenten rondlopen maar iemand betrappen op het afsteken van 
vuurwerk is erg lastig. De ogen en oren in de wijk kan hierbij goed helpen. De mensen kennen vaak 
elkaar en weten ook wie de daders zijn. Meldt dit bij ambtenaar openbare veiligheid via Melding 
Openbare Ruimte op de website van gemeente Waterland en dan kunnen we de mensen op 
aanspreken. 
Terugkerende agendapunten 
Doordat bij sommige onderwerpen de gemeente niet verantwoordelijk is voor het onderwerp (maar 
de provincie/HHNK) keert het onderwerp terug op de agenda. De gemeente kan het dan alleen 
opnieuw aankaarten maar uiteindelijk ligt het aan de provincie of HHNK om hier iets aan te doen. 
Ook handhaving kan niet altijd het probleem oplossen. Er is ook een tekort aan mensen bij 
handhaving. Het probleem is dan tijdelijk opgelost door handhaving maar het probleem keert weer 
terug. 

5. Voortgang Onderdoorgang (evaluatie 26 nov j.l.; verdere acties)

** Er is weinig concreets toegezegd, maar de sfeer was goed gedurende het inspreken en de 
besprekingen naderhand. Van alle kanten werd ons toegezegd door de partij-vertegenwoordigers, 
dat wij ons geen zorgen hoeven te maken. De bovengrondse gaat van tafel, nadat er eerst nog 
wat preciezer gekeken gaat worden naar de neven-effecten van een onderdoorgang, te plannen 
binnen het tijdsbestek van de komende 3 maanden.

** de ontevredenheid bij de bewoners van de P-weg blijft. We zullen daar de nodige aandacht aan 
moeten blijven geven. 

** ten aanzien van verdere acties kunnen we ook denken aan het bezoeken van de vervoerregio 
vergaderingen. Er is nog geen reactie gekomen op onze brief naar alle leden van de vervoerregio 
Amsterdam. Wordt vervolgd!!


6. Planning Dorpsraadkrant januari 2019 
Onderwerpen:

- verslag Onderdoorgang

- Prikborden

- Verslag school vernieuwbouw

- Wat doet de Dorpsraad

Graag nadenken en doorgeven waar je wat over gaat/wilt schrijven!! Goof maakt verslag 
Onderdoorgang. Streefdatum: artikelen inleveren 3e week januari!!


7. Wat verder ter tafel komt

** voortgang Lianderhuisje, zie punt 4

** vanuit het Kernraden Overleg de vraag vanuit de wethouders Ten Have en vd Weijenberg. Heeft 
de DR Broek in Waterland (evenals de andere kernen) er problemen mee, dat zij beiden 
afzonderlijk met ons praten, ivm de opsplitsing van de verschillende taken als wethouder. Bas Ten 
Have vraagt m.n.hoe we een goede werkwijze kunnen vinden voor het overleg om te voorkomen 
dat onderwerpen dubbel worden besproken. Als bestuur hebben wij geen problemen met deze 
opsplitsing. Het vraagt wel onze inzet om bij de Schouw en het bestuurlijk Overleg een opsplitsing 
te maken voor de agenda. Moet lukken.

** ter ondersteuning van Sicco bespreken we de verschillende visies die er leven bij het wel of niet 
fuseren met andere gemeenten, etc.

** Vergaderdata Dorpsraadvergaderingen in 2019:

16(!!) januari; 6 februari; 6 maart; 3 april; 1 mei; 5 juni; 3 juli; 4 september; 2 oktober; 6 november 
en 4 december 2019.

Doorgeven aan Broekerhuis en redactie BG-krantje. Actie: Johanna 



8. Rondvraag.

** Jerry Bregt (project-ontwikkelaar supermarkt) wordt uitgenodigd voor de volgende DR-
vergadering op 16 januari 2019.Actie: Johanna

** Bram heeft een app gestuurd wie er vanuit de DR aanwezig kan zijn op 7 januari a.s. voor een 
eerste gesprek met de VRA. Zie cursief... 
Hierbij alvast een toelichting mbt het overleg van januari.
 
De Stuurgroep van Bereikbaarheid Waterland heeft de volgende twee vragen bij de projectgroep 
neergelegd. Doel is om half januari daar een antwoord op te hebben. De volgende Stuurgroep is eind 
februari al ivm de verkiezingen.
 
1.       Bepaal de effecten van de diverse varianten van een (onder-)doorgang in Broek in Waterland op 

netwerkniveau
2.       Bepaal de effecten van de diverse varianten van een (onder-)doorgang in Broek in Waterland voor de 

gekozen oplossingsrichting bij KANS
 
Johanna heeft het ingepland staan, maar indien mogelijk graag nog een DR-lid erbij. 
Het eerste gedeelte zal erg technisch zijn, dus dan weten er 2 meer dan 1
Er verder geen rondvraag meer zijnde sluit de waarnemend voorzitter de vergadering om 22.10 uur.

Eerstvolgende DR-vergadering op woensdagavond 16 januari 2019 van 20.00 tot 21.00 uur.
Om 21.00 uur een nieuwjaarsborrel!!


