
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 4 september 2019 

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

Afwezig: Kees Swart (met bericht)

Gasten: Marius J. Jitta


1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet dhr. Jitta van harte welkom. Gasten krijgen 
altijd als eerste het woord, maar dhr Jitta laat weten uit interesse bij de DR aan te sluiten 
en de hele vergadering aanwezig te zijn.

Er zijn meerdere aanvullingen voor de agenda, t.w.:

** mail Cor T B ivm de prikborden

** mail Yvonne Gras ivm keuze van Waterland Partij over de mogelijke fusie vd G.W.

** uitnodiging  “Kern met Pit” om in te schrijven voor editie 2020.

** info over Afvalscheiding

** info over Dijkverzwaring

Punten worden toegevoegd aan de agenda


2. Concept Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 5 juni 2019. 
Blz 1: tekstueel geen op- aanmerkingen. Actiepunten zijn gedaan.

Blz 2: tekstueel: punt 4. Staturen moet Statuten zijn

Punt 5: Liander moet KPN ZIGGO zijn. En Wagengouw moet Hageweer zijn.

punt 3. In co-creatie is er een afspraak over een bordje dat gemaakt gaat worden voor 
bellen in de voetgangers-tunnel in meerdere talen! Alle actiepunten zijn afgehandeld.

De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist.


3. Ingekomen post/mails: 
*** Naar de themabijeenkomst op 24 september a.s. van Dorpswerk Noord-Holland kan  
helaas geen van de bestuursleden toe.

*** Verschonings-project Jeugdhooiberg gaat nu in oktober plaatsvinden.

*** n.a.v. de fiets-verkeersoversteek gaat de G.W. (Niek Zwaag) mee aan de slag. Debbie 
zal de betreffende melder van dit probleem hier over inlichten. Actie: Debbie

*** n.a.v. de prikborden verschilt het bestuur van mening met Cor over de noodzaak van 
opnieuw verplaatsen. Komt terug als Cor weer aanwezig kan zijn bij DR-vergadering.

*** ipv statuten te wijzigen zal het voldoende zijn als in de notulen van de 
Dorpsraadvergadering wordt aangegeven dat “het bestuur besluit”, etc. Daarmee geef je, 
als bestuur een machtiging af volgens dhr. Jitta. 

*** Rotzooi bij de Volgermeer is opgelost en er komen geen vuilnisbakken. Men neme zijn/
haar eigen troep mee is het adagio!

*** Kern met Pit”. Johanna zal het naar doorsturen BG krantje ter plaatsing. 

Actie: Johanna 

4. Aanpassing Statuten Dorpsraad ( ivm gezamenlijke tekenbevoegdheid)

*** het bestuur besluit geen statuten-wijziging aan te vragen/ te bekostigen, zie eerder.


5. Onderdoorgang N247 9stand van zaken; verdere acties)

*** De voorzitter geeft chronologische weergave van de afgelopen maanden:

Het nieuwe Coalitie Akkoord Provincie N-H ‘Duurzaam doorpakken’ is zeer groen en 
ambitieus.

1. 2-baans Onderdoorgang moet gerealiseerd worden, staat er in. 



2. Er is een kennismakingsgesprek geweest met de vervanger van Bram, dhr. Rob van 
den Hof. Zijn eerste opdracht is een Plan van Aanpak maken, als beleidsadviseur 
Mobiliteit. We blijven co-creëren. 

3. 3 bestuursleden (Goof, Debbie en Johanna) hebben op 2 september een 
kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe Gedeputeerde dhr. Adnan Tekin. 
Portefeuille: Bereikbaarheid en Mobiliteit, Leefbaarheid, Gezondheid, Milieu en 
Luchtvaart/Schiphol. 

6. Terugrapportage Rechtszaak Kerkplein.

Dhr. Jitta en Johanna geven samenvatting van de zitting, die onder leiding van een 
geïnteresseerde en goed voorbereide rechter dinsdagmiddag 3 september j.l. plaatsvond. 

(Zie verslag M.J.Jitta doorgemaild 3 sept). Jammer was dat wij”de klagers” geen 
tegendeskundige Verkeersveiligheid hadden ingeschakeld. Doordat er toch veel 
onduidelijkheid bleef bestaan over situatie rondom de parkeerplaatsen, die er moeten 
komen van de Gemeente Waterland besloot de rechter tot een bezoek ter plaatse. Bij het 
aanvragen van een  splitsing-vergunning eist de G.W. dat er per woning 2 
parkeerplaatsen zijn. Daar Kerkplein 11-12 met de splitsing van woonhuis en leerkamer 
over 2 woningen gaat beschikken moeten er 4 parkeerplaatsen zijn. Alle klagers wordt 
gevraagd hierbij aanwezig te zijn. Het gerechtelijk secretariaat komt met een datum 
voorstel.

Wij gaan opnieuw proberen om een Verkeersveiligheid-deskundige in te schakelen om 
weerwoord te hebben tegenover de Verkeersveiligheids-deskundige van de G.W. 

Actie: Goof 
Ook besluit het bestuur om de voorzitter en/of de secretaris te machtigen te tekenen voor 
het bezwaarschrift naar de G.W.: Aanvulling gronden van het bezwaar tegen het besluit 
van 4 juli 2019 - Gemeenteblad nummer 16334. 

7. Werkgroep Duurzaamheid (als onderdeel van de Dorpsraad)

Goof houdt een pleidooi om een aparte werkgroep Duurzaamheid aan te hangen aan de 
Dorpsraad. Doel: om de klimaatverandering waar we allemaal mee te maken hebben 
dichter naar de bewoners van Broek te brengen. Al discussiërend komen we tot de 
conclusie, dat het erg ingewikkeld zou kunnen gaan werken naast ons werk voor de 
Dorpsraad. Goof gaat er op persoonlijke titel mee verder en houdt ons op de hoogte/
praat ons bij. Het bijwonen van bijeenkomsten van Broeklab wordt aangeraden!! Hun 
eerstvolgende bijeenkomst is op 17 oktober aanstaande. 


8. Wat verder ter tafel komt.

*** nabespreking bijeenkomst bestuurlijke toekomst 17 juni jl. Het was een prettige 
bijeenkomst met helaas een matige opkomst. De communicatie naar de Broekers liet te 
wensen over. Via de mail heeft Waterland Natuurlijk en de VVD laten weten dat zij kiezen 
voor zelfstandig blijven. Er start  binnenkort een vervolgproces. Het College maakt op 
maandagavond 14 oktober a.s. haar voorlopige standpunt bekend. Vanuit Dorpswerk NH 
wil Kees Kooij graag adviseren heeft hij aan Sicco laten weten, want z.i. Is het nu een 
politieke zaak.

*** Vernieuwbouw Havenrakkers: Debbie gaat 24 september a.s. naar de 
vervolgbijeenkomst. Er moet nog zoveel gedaan en aangevraagd worden dat de nu 
geplande datum (mei 2020) voor de verhuizing niet haalbaar lijkt. Debbie volgt dit proces 
als vervangster van Kees. Actie: Debbie. 
*** Stand van zaken Havenrak zoekt Michiel uit. Actie: Michiel 
*** Stand van zaken Lianderhuisje zoekt Sicco uit. Actie: Sicco 



*** Afvalscheiding: bij de KEBO is nogal wat “plastic ellende”. Vraag is of er vaker 
opgehaald kan worden. Agendapunt voor ons Bestuurlijk Overleg! 

Johanna maakt afspraak met G.W. voor nieuw te plannen B.O. Actie: Johanna  

*** Dijkverzwaring. Groots project!! 33 km dijk tussen Hoorn en Amsterdam moet/gaat 
aangepast worden. Goof laat weten dat er in Katwoude een zeer interessante uitleg is in 
de expositieruimte aldaar van het Hoogheemraadschap.


9. Rondvraag. 
**Ter info: Dhr. Jitta vertelt vanuit zijn functie als bestuurslid van de Broekerkerk, dat er 
naar aanleiding van een gesprek met de Burgemeester een oplossing gaat komen voor 
het terras tegenover de kerk. De fam.van der Schaar is in beroep tegen de vergunning 
voor dit terras.

**Johanna laat weten dat zij waarschijnlijk de volgende DR-vergadering op vakantie is, 
dus wordt er een notulist gezocht. 

Er verder geen punten meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 22.02 uur!


