
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 5 juni 2019 

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

Afwezig: (met bericht) Debbie Been; Henk Meinema


1. Opening. 
Er zijn geen aanvullingen voor de agenda.


2. Concept Notulen  Dorpsraadvergadering d.d. 8 mei 2019 
**blz 1: tekstueel geen op-aanmerkingen

n.a.v.: gesprek met Eveline van Pel, relatiemanager van HHNK (Hoogheemraadschap 
Hollands Noorder Kwartier), had tot doel om in gesprek te gaan met met enkele actieve 
gemeenten en dorpsraden, waaronder onze Dorpsraad. HHNK heeft 1250 km 
waterwegen en dijken onder haar beheer. Nederland kent 31 waterschappen.

Dijkgraaf Luuk Kohsiek is geïnteresseerd in het thema democratische vernieuwing, en 
heeft als belangrijkste prioriteiten:

** Biodiversiteit

** Maatschappelijke participatie

** Innovatie

Wij horen van hen terug, de DR hoeft geen actie te nemen.

n.a.v. Gesprek met Pleun van Lith betreffende haar stage onderzoek over Uber, ging het 
vooral over hoe deze diensten meer dienstbaar kunnen zijn in een plattelandsregio. 

Niets bijzonders uitgekomen.

n.a.v.: ALV Dorpswerk NH  er zijn momenteel 300 “duurzame” dorpen 
(www.netwerkduurzamedorpen.nl). Wij kunnen als Dorpsraad meer nadenken over hoe 
we duurzaam kunnen zijn. Idee is om een aparte werkgroep aan de DR aan te haken om 
meer duurzaamheid in ons dorp te bewerkstelligen. Goof is aanwezig op de bijeenkomst 
van Broeklab hierover, op 20 juni. Komt op de agenda van 4 september!

n.a.v.: Bijeenkomst Bestuurlijke Vernieuwing 17 juni geeft Goof als voorzitter een neutrale 
intro als start van de avond om de wethouder Ton van Nieuwkerk te introduceren. Er is 
verder geen rol voor de DR. Sicco stuurt de tekst van de uitnodiging voor in de BG naar 
Johanna. Actie: Goof/Sicco/Johanna

** blz 2: graag bij punt 6 lagere school veranderen in basis-school. Actie: Johanna

Naar aanleiding van de vraag van Michiel of er niet gewerkt kan worden met verf ipv 
spuitbussen bij het opknappen van de jeugdhooiberg, laat Johanna weten dat er voor de 
graffiti is gekozen om de jongeren enthousiast te maken voor hun eigen jeugdhooiberg en 
zelf te laten versieren met afbeeldingen. Ivm de grote drukte voor de hoogste klassen 
voor de vakantie heeft de directeur van de Havenrakkers aangegeven dat hij het project 
graag in september wil en niet meer in juni (helaas,helaas) Wordt vervolgd....

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


3. Ingekomen post/mails: 
** Goof heeft het boek “Lage drempels, Hoge dijken” (Rapport Commissie Remkes)  in 
zijn bezit. Interessant!! Voor wie wil lezen, vraag Goof.

** Onderdoorgang- geen bijzonderheden te melden (intussen is bekend dat de Provincie 
in haar nieuwe coalitie akkoord een Onderdoorgang door Broek toe zegt.Maar er is nog 
veel werk aan de winkel voor ons de komende maanden!!)

** Lianderhuisje: Kees krijgt komende week een telefoontje over het vervolg. Blijft een 
moeizaam proces, evenals het Havenrak. Maar Kees laat niet los! Wordt vervolgd......




** n.a.v.  In het verslag rondom de vernieuwbouw van de Havenrakkers zijn de genoemde 
data dubieus. Het verkeersplan dat er ligt houdt rekening met de bezwaren van de 
omwonenden, maar er is het laatste woord nog niet over gezegd. Start: volgend jaar 
zomer???

** er zijn klachten over het groen-onderhoud van de Gemeentelijke Groendienst in Broek. 
Op de agenda voor het bestuurlijk overleg in september??

** Kees en Johanna hebben een gesprek gehad met Astrid van de Weijenberg en 
Kimberly Boelens (Juridische Afdeling van de Gemeente) over Kerkplein 11,12. Astrid 
deelt onze zorg en zal er op toezien dat alles goed wordt uitgezocht betreffende 
aanvragen vergunningen etc etc. Maar wij blijven ons zorgen maken over de kleine 
stapjes die Kerkplein 11,12 neemt om steeds meer gedaan te krijgen, zonder dat het 
verband tussen de verschillende aanvragen duidelijk wordt. Ook vragen wij ons af of de 
nieuwe, jonge bezetting van de Gemeentelijke Juridische Afdeling wel opgewassen is 
tegen de advocaten van Kerkplein 11,12. De Rechtszaak die we hebben aangespannen 
bij de Rechtbank in Haarlem, is op dinsdagmiddag 3 september a.s.

Vraag: zetten wij hier iets over op onze site? 

** Debbie heeft via de Provincie het verzoek gekregen om mee te denken over hoe het 
tunneltje onder de N247 veiliger kan met de fa.Volker Infra. Actie: Debbie 

4. Aanpassing Statuten Dorpsraad. 
Betreffende de mogelijke aanpassing van de Statuten van de St. Dorpsraad Broek in 
Waterland is, n.a.v. onze vraag vanuit de notaris een concept rekening binnen gekomen 
van € 450,- voor de aanpassing! Erg veel geld voor een kleine wijziging. 

We denken hier nog even over na, komt terug op de DR-agenda van 4 september a.s.


5. Wat verder ter tafel komt. 
** alle punten zijn al aan de orde geweest, zie bovenstaande verslaglegging.

** nieuw punt is de telefonische vraag aan Johanna vanuit een organisatie, die zich hard 
maakt voor meer sociale woningbouw en wat de DR daar aan doet. Zij heeft laten weten, 
dat de Dorpsraad zich daar niet specifiek mee bezig houdt. Maar dat de DR  elke keer  
opnieuw bij de presentatie van nieuwe bouwplannen van de Gemeente kijkt naar hoeveel 
procent er besteed wordt aan sociale woningbouw. (Tel: 0367507028 Almere/Flevoland)

** Michiel meldt dar er opnieuw zonder toestemming van de Gemeente Waterland op de 
hoek van Hageweer/Heemsweer een bekabeling-kast is neergezet door KPN!

Opvoeren op de agenda voor het bestuurlijk overleg? Actie: Johanna 
** Goof meldt dat hij een app zal sturen naar de voorzitter van de Broeker Gemeenschap 
om eens te praten over meer samenwerking DR-BG. Actie: Goof

**  Ter info: Goof geeft op 27 juni een introductie op de leergang voor 
omgevingsmanagers van de Provincie in Haarlem, o.a. over het co-creatie proces en de 
samenwerking rondom de Onderdoorgang N 247.

**Er is een mededeling binnen gekomen dat de Stadsraad Monnickendam op instorten 
staat.


6. Rondvraag. 
Johanna stelt de vraag of wij 3 juli a.s. vergaderen. De helft van het bestuur is niet 
aanwezig ivm vakantie. We besluiten deze vergadering niet door te laten gaan. Johanna 
zal dit melden via het BG-krantje. Actie: Johanna 

Eerstvolgende DR-vergadering op woensdag 4 september om 20.00 uur!!


