
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 8 mei 2019 

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Michiel Hemminga; Arda Wolterbeek Muller; Sicco 
Weertman; Debbie Been en Johanna Huizer(notuliste)

Afwezig: Kees Swart (met bericht)

Gast: Cor Te Boekhorst


1. Opening. 
Ivm de voetbal-wedstrijd worden de punten 4 en 6 met voorrang behandeld.


2. Concept Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 6 maart 2019 
Blz 1. Tekstueel geen op-aanmerkingen. Geen naar aanleiding van....

Blz 2. Tekstueel 2e alinea gemeent moet Gemeente zijn.

N.a.v. De vitale leefomgeving heeft Goof contact gehad met de betreffende club. Zij 
wilden slechts via ons subsidie binnen halen. Verder geen actie op genomen.

N.a.v. Kerkplein brengt Goof ook in dat hij een plan heeft om de Treurbeuk tot Boom van  
het Jaar te laten benoemen. Actie: Goof

Bij dezen notulen verder goedgekeurd, met dank aan Arda.....


3. Ingekomen post; mails: 
*** n.a.v. Hoogheemraadschap verzoek om een gesprek heeft Goof een afspraak met hen 
op 21 mei. Debbie sluit aan en het gesprek zal bij haar zijn. Insteek: het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier moet rekenschap afleggen met wat zij 
met/voor de burgers doen. Actie: Goof en Debbie 
*** n.a.v. vervanging Johanna Adviesraad Sociaal Domein( na 2 termijnen van 4 jaar). 
Johanna heeft deze taak overgenomen van Anna Tiel, als waarnemer vanuit de Kleine 
Kernen. Deze taakverdeling is nu losgelaten bij het her-instellen van de Adviesraad na de 
overgang van Rijk naar Gemeenten in januari 2015. N.a.v. een oproep voor vervanging bij 
de andere kernen van de Gemeente Waterland heeft mevrouw Nel Weel uit Uitdam zich 
gemeld. Zij neemt m.i.v. mei 2019 deze taak over.

*** n.a.v. bachelor-project van Pleun van Lith betr. Uber heeft Goof morgen 9 mei met haar 
een gesprek. Actie: Goof 
*** n.a.v. ALV Dorpswerk N-H. Goof is naar de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 
geweest op 7 mei. Het was een goede en leuke bijeenkomst. Het algemene gedeelte was 
oké, ze zijn goed aan het lobbyen om hun provincie subsidie voor de komende vier jaar te 
behouden. Dorpswerk N-H heeft contacten met 180 dorpen en kleine kernen in 37 
gemeenten in Noord-Holland. Zij zijn op zoek naar bestuursleden, Cor is geinteresseerd. 
Goof is de komende twee jaar lid van de kascommissie. Het inhoudelijk deel ging over het 
betrekken van dorpsraden bij energie transitie. Iedere gemeente moet hier mee aan de 
slag, en hier ligt een mooie kans voor onze Dorpsraad. Goof heeft een pitch gehouden 
over onze co-creatie met de Provincie en over Zon op Waterland. Ook interessant voor 
ons: netwerk van duurzame dorpen, waar nu 300 dorpen bij zijn aangesloten: 
www.netwerkduurzamedorpen.nl. Verder is er ‘Het Kleine Kernenspel’, niet gespeeld 
maar mogelijk ook relevant voor Broek. Tenslotte ben ik geattendeerd op het bestaan van 
het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners: https://www.lsabewoners.nl. 
Goof overweegt of we hier lid van moeten worden, voor een volgende agenda. Actie: 
Goof


4. Bestuurlijke Vernieuwing Bijeenkomst in Broek 17 juni a.s. 19.30 uur. 

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl
https://www.lsabewoners.nl


De officiële opening is geweest in de Bierderij, was een goede bijeenkomst (hulde Sicco!), 
met helaas wat weinig aandacht voor de jeugdige vertegenwoordigers van de 
verschillende kernen). 

Nu verder naar de bijeenkomst, die gehouden zal worden in Broek in de Broekerkerk op 
maandagavond 17 juni a.s. om 19.30 uur. 

** De Opening zal door Goof gedaan worden als voorzitter van de DR. Met als duidelijk 
standpunt, dat de DR geen mening heeft over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Er is een filmpje en er zijn de argumenten-kaarten. De verantwoordelijke wethouder Ton 
van Nieuwkerk is aanwezig en zal een intro houden. Aanwezigen kunnen een appje 
installeren, ivm een aantal stellingen. Het idee is om tafelgesprekken te houden. Men kan 
naar de tafel van eigen keuze toe kan gaan is het idee. O.l.v. een gespreksleider (door de 
gemeente georganiseerd) zal er uiteindelijk een TOP 3 worden samen gesteld. De vraag is 
of het werkt om de aanwezigen de vrije hand te geven. Ws beter om nummertjes uit te 
delen zodat de verschillende tafels/stellingen voldoende sprekers/deelnemers krijgt.

Blijft vraag: wat is de rol van de Dorpsraad?

Sicco gaat zorgen dat onze 3 stellingen er komen. Hij neemt dit op met ?? En zal ons 
duidelijkheid verschaffen. Actie: Sicco 
Promotie binnen onze kanalen, als er duidelijkheid is over de tekst, via Johanna. 

Actie: Johanna 

6. Aanpassing Statuten Dorpsraad 
I.p. is het vooral een vraag van de kosten van een verandering van tekenbevoegdheid. 
Afspraak: Johanna probeert daar duidelijkheid over te krijgen. Actie: Johanna 

5. Onderhoud Jeugdhooiberg 
De Jeugdhooiberg ziet er vreselijk uit. Het idee is om hem/haar(?) opnieuw te schilderen/
verfraaien middels graffiti o.l.v. Remon (plaatselijke graffiti-kunstenaar). In samenwerking 
met de laatste klas van onze  basisschool De Havenrakkers. Johanna heeft gekeken naar 
de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, m.n. de financiële kant en brengt in dat de 
DR zich daar garant voor heeft gesteld in het contract met de Gemeente Waterland. Het 
verfraaien/onderhoud zal ong. € 600,- aan kosten met zich meebrengen. Alle aanwezige 
bestuursleden geven hierbij hun toestemming om deze kosten te betalen.


7. Voortgang Onderdoorgang. 
Momenteel nog niet interessant om verdere acties te plannen. Momenteel lopen de 
coalitiebesprekingen onder leiding van formateur Laura Bromet. Elke maand op de 
agenda.


8. Wat verder ter tafel komt. 
** inzamelingsactie van/voor omroep PIM. 

Goof is ambassadeur voor PIM geworden. We hebben 2 maanden geleden een aantal 
actiepunten doorgegeven aan PIM, o.a. het starten van een crowdfundings-actie. Er 
wordt op dit moment een ronde gedaan met loten voor PIM, maar de loten zijn erg duur. 

€ 10,- per stuk! Hopelijk wil men dat er voor betalen. Als DR hoeven wij verder niets te 
ondernemen.

** iets wat echt niet kan (punt Debbie)

Er was in het eerste weekend van mei een sportevenement uitgezet in Broek voor een 
paar honderd Amerikanen!!! Gevolg was een noodsituatie met allerlei bussen die Broek in 
wilden en niet konden en dus voor zeer gevaarlijke situaties zorgden!

Vraag: wist de GW hiervan, was er een vergunning aangevraagd??




Cor TB neemt dit op met de Niek Zwaag van GW, die hij sowieso spreekt en waar hij 
regelmatig contact mee heeft over de lastige verkeerssituaties die ontstaan door bussen 
van buiten af. Er is 1 parkeerplek voor de “schoolbus”. Verder zijn er weinig tot geen 
mogelijkheden om te parkeren voor bussen. Nogmaals dus de GW hierop aanspreken en 
wellicht bij de politie klacht indienen met verzoek om hulp in dit soort situaties. Debbie 
maakt opzetje en stuurt foto naar Cor, het waren DELTA bussen. Actie: Debbie/Cor. 

9. Rondvraag. 
** Informatiebord Broek Zuid bij de Jaagweg voldoet volgens Cor niet, staat net op een 
verkeerde plaats zijns inziens. Cor informeert bij Oud Broek naar andere mogelijkheid. 
Actie: Cor 

Er geen verdere rondvragen zijnde sluit de voorzitter om 21.15 uur de vergadering

Volgende DR-vergadering woensdagavond 5 juni 2019! 


