
Notulen Dorpsraad vergadering 6 maart 2019 

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter), Debbie Been, Kees Swart, Sicco Weertman, Arda 
Wolterbeek Muller (verslag) 

Afwezig met bericht: Johanna Huizer en Michiel Hemminga 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en stelt voor inventarisatie Schouw, Havenrakkers, 
het Havenrak en Liander huisje te behandelen bij Wat verder ter tafel komt.  

2. Concept notulen 6 februari 2019 

Over de tekst: de notulen zijn vastgesteld met dank aan Johanna. 

Naar aanleiding van:  

- Havenrakkers – Deb heeft Peter gesproken – communicatie moet vaag blijven. Start 
wordt mogelijk zelfs voorjaar 2020. Er zijn nog mogelijke bezwaren van 
omwonenden, inschrijving door 3 aannemers. 

- Nieuwe publicatieborden: er is nog contact met gemeente over plaatsing bord bij 
bruggetje Eilandweg. De ondergrond plakt niet echt lekker, gewoon plakband laat 
los. Wellicht nog opnemen met gemeente. Kan bij schouw 21 maart 

- Goof heeft RTNH gemeld dat we niet meedoen aan een battle over de 
Onderdoorgang. De redactie vond de formule ook niet geschikt voor onze casus 
onderdoorgang. 

- Overige actiepunten: allemaal afgehandeld. 

Notulen vastgesteld, met dank aan Johanna. 

3. Ingekomen post 

Er zijn 3 waarderende reacties binnengekomen op de Dorpsraadkrant. Het blad wordt echt 
gelezen 

Niemand van ons gaat naar het wooncongres op 7 maart, teveel CDA promotie. 

4. Voortgang onderdoorgang 

Goof had vorige week een belafspraak met Bram ivm stuurgroep van 25 februari; de 
Provincie. De vergadering is echter uitgesteld tot juni. De uitspraak van Elizabeth Post 
over de onderdoorgang recent in de pers was opmerkelijk positief. Het is echt te zien als 
omslag in haar standpunt, namelijk dat ze de bovengrondse oplossing van haar eigen 
provincie inmiddels als niet wenselijk beschouwt omdat de verkeersmodellen voor deze 
variant vastlopen in 2030. Het is belangrijk dat we actief opereren bij de 
coalitiebesprekingen, dit zoveel mogelijk in samenspraak met de VOWA. 

5. Bestuurlijke vernieuwing 



Sicco rapporteert, en wij kiezen als voorkeursdata 13 of 17 juni  voor de bijeenkomst in 
Broek. Goof checkt beschikbaarheid Broeker Huis en kerk als tweede optie. Actie Goof. 

De belangrijkste vraag is die we vanuit DR willen inbrengen is: Hoe kunnen we de belangen 
van een kleine kern waarborgen in een grote gemeente en wat is dan de rol van de 
kernraden? Hoe kunnen we dit zien als een kans voor democratische vernieuwing? Terwijl 
tegelijkertijd de toegankelijkheid van de ambtenaren verslechtert, en het onderhoud 
verslonst. Ook is handhaving steeds problematischer. Sicco geeft door aan de gemeente. 
Actie Sicco. 

6. Voorbereiding jaarvergadering 3 april 

Goof zal het jaarverslag 2018 in concept schrijven en eerst aan bestuur voorleggen, 11 
maart. Actie Goof 

Voor het inhoudelijk deel van de jaarvergadering, om deze aantrekkelijker te maken, zal 
Goof oud-Commissaris Remkes vragen. Mocht hij niet willen/kunnen, dan polst Goof bij 
Dorpswerk Noord-Holland voor alternatief. Als dit niet voor 15 maart lukt, komt er geen 
inhoudelijk deel voor de jaarvergadering. En proberen we het volgend jaar opnieuw, dan 
eerder starten met de voorbereiding. Actie Goof 

7. Wat verder ter tafel komt 

- Vitale leefomgeving: we vinden het een prima initiatief en Goof neemt contact op. 
Actie Goof 

- Kerkplein – Op laatste moment is bezwaar ingediend. Beschermd dorpsgezicht is 
eigenlijk van de baan binnen nieuw bestemmingsplan. Ondertekenaars – Kerk, 
dorpsraad, oud-Broek e.a. Kees gaat voor oud-Broek argumenten aanleveren. Het 
pand is Rijksmonument geweest, en er is  een aanvraag ingediend om het hele 
Kerkplein als monument te zien. Ook wordt een verkeersdeskundige en een lokale 
boomdeskundige ingeschakeld voor de onderbouwing. Kees volgt, en schrijft de 
benodigde stukken 

- Havenrakkers: gemeente besteedt verkeersonderzoek uit. Kees volgt. 

- Havenrak: er is groot onderhoud gepleegd aan de schoeiing. Kees vraagt aan Stella 
van de gemeente, hoe staat het met onze inbreng staat. 

- Liander gebouwtje: Kees gaat nu Liander proberen te bereiken, en we nemen met 
mee in de Schouw. 

- Schouw 21 maart inventarisatie: Kerkplein, Liander, terrein Havenrakkers, 
Havenrak, Parkeerterrein Nieuwland, verkeerssituatie Eilandweg/Zuideinde, 
verkeerssituatie Eilandweg/Hellingweg (spiegels ?!), tunnel-schilderwerk, 
supermarkt locatie. 

Niets meer aan de orde zijnde, en geen punten voor de rondvraag, sluit de voorzitter de 
vergadering om 21.15 uur 


