
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 16 januari 2019 

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

Afwezig: Goof Buijs (ziek)


1. Opening. 
Goof heeft zich helaas ziek moeten melden. Arda neemt zijn taak als voorzitter waar en opent de 
vergadering. Projectontwikkelaar (KEBO-terrein) dhr. Jerry Breg was uitgenodigd voor de 
vergadering (telefonisch en via mail), maar heeft niets meer van zich laten horen. Dus helaas geen 
directe informatie over de bouwplannen van het KEBO terrein. Via de site van de Gemeente en 
een krantenartikel in het Noord Hollands Dagblad zijn we wel redelijk op de hoogte. Voor zover 
bekend nu, verloopt het “vergunningen-proces” met o.a. de provincie N-H nogal “stroperig”. De 
parkeerplaats-problematiek met de Gemeente Waterland is opgelost. Start bouw nog onbekend.


2. Concept notulen DR-vergadering d.d. 12 december 2018 
Blz 1: tekstueel geen op-aanmerkingen. 

*** N.a.v meld Sicco dat hij een verslag heeft gemaakt van de bijeenkomst, waarin de bestuurlijke  
vernieuwing van de Gemeente Waterland is bediscussieerd. Sicco was namens de Dorpsraad 
aanwezig. Johanna stuurt verslag door. Actie: Johanna 
Blz 2: tekstueel geen op-aanmerkingen. 

De cursief gedrukte delen in de concept-notulen zijn stukken, die overgenomen zijn uit andere 
verslagen, dus niet door de notuliste gemaakt. 
Notulen zijn hierbij goedgekeurd, met dank aan....


3. Ingekomen post, mail: reacties en naar aanleiding van...... 
We bespreken eerst de punten die Kees ons al gemaild heeft, omdat hij niet hele vergadering 
aanwezig zal zijn.

** Trafo huisje/Liander huisje. Er zit geen schot in de voortgang. Ook regelmatig mailcontact met 
de Juridische Afdeling van de G.W. (Dhr van Reeuwijk) levert niets op. Kees bespreekt de situatie 
maandag 21 januari, als hij een afspraak heeft met wethouder Astrid v.d.Weijenberg over het 
Havenrak. Jammer genoeg is geen van de aanwezige DR-bestuursleden in staat om met hem 
mee te gaan, de 21ste. (Arda kijkt nog of ze evt kan en laat dit aan Kees weten)

** Vernieuwbouw School. In het eerstvolgend overleg wordt het door Cor T.B. verkeersplan 
ingebracht ter bespreking als mogelijke oplossing voor de, te verwachte verkeers-problematiek 
die zal ontstaan richting noodgebouwen. Verder moet er nog zoveel worden uit onderhandeld dat 
de start zeker niet meer dit jaar zal zijn. (Wordt vervolgd)

** Kerkplein 11-12. Alle bezwaren van de 7 partijen zijn ongegrond verklaard!! 

De splitsing is akkoord bevonden. Vergunning afbreken muurtje kan nu worden aangevraagd. 
Bezwaar uitbreiding hotel-B&B is een procedure die “los loopt” van de splitsing.

Er wordt nu uitgezocht of we een gerechtelijke procedure zullen starten. (Wordt vervolgd)

Alles besproken zijnde verlaat Kees de vergadering.


4. Voortgang Onderdoorgang (reactie VRA; verslag overleg 7 januari jl)

** Vanuit de VRA is er een brief gekomen, opgesteld door Peter Silvis. Momenteel ziet de VRA 
geen enkele reden om toezeggingen te doen, omtrent een grotere investering in de bottleneck 
N247 Broek in Waterland (Onderdoorgang)

**naar aanleiding van het verslag van Johanna, die namens de DR aanwezig was bij het overleg 
op 7 januari jl, wordt de vraag gesteld of we nu iets moeten doen naar b.v. de politieke partijen.

Het lijkt slimmer om te wachten tot we het eind resultaat zien van de RHDHV- verslaglegging en 
daar dan op reageren en evt. verdere acties plannen. 15 januari zou er een concept memo zijn. Er 
is nog niets binnen. Johanna checkt stand van zaken want eind januari zou het rapport klaar 
moeten zijn. Actie: Johanna 

5. Planning DR-krant januari 2019. 
	 ** Onderdoorgang- Goof

	 ** Publicatieborden- Johanna

	 ** Bestuurlijke Vernieuwing- Sicco

	 ** Jeugdhooiberg- Jerome/Johanna




	 ** Belangrijke telefoonnummers- Johanna

	 ** Wat doet de DR nog meer- Arda

	 ** Stand van zaken school- Kees

	 ** Donaties- Michiel

	 ** Samenstelling Bestuur- nieuwe foto!!

Artikelen moeten laatste week januari klaar zijn en doorgestuurd naar alle bestuursleden, zodat we 
samen kunnen kijken of we tevreden zijn over het resultaat.


6. Rondvraag 
*** Debbie vraagt ons of wij ook een andere indeling van de vergadering zouden willen. Minder 
aandacht voor de ingekomen mail, etc en daar niet verder over praten. Maar als je een punt hebt 
“n.a.v”, dat punt dan apart op de agenda laten zetten. Er wordt teveel “dubbelop” gediscussieerd 
over punten die we te vaak bespreken, vind D. Misschien zelfs post, mail, etc helemaal niet op de 
agenda zetten! We bespreken dit verder op de eerstvolgende DR-vergadering als Goof weer 
aanwezig is.

*** Johanna heeft aan alle bestuursleden én aan de kascommissie het financieel jaaroverzicht 
2018 gestuurd. We zitten goed bij kas en de eerste donaties zijn al weer binnen. Vraag: dit jaar 
niet een ronde door het dorp lopen? Maar wel extra aandacht in de nieuwe DR-krant vragen voor 
donaties via een overschrijving? Nemen we ook  mee naar de volgende DR-vergadering.


Ivm onvoltalligheid van het DR-bestuur besluiten we de Nieuwjaarsborrel over te slaan. 

Om 21.15 uur sluit de waarnemend voorzitter de vergadering.



