
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 2 oktober 2019 

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Arda Wolterbeek Muller; Debbie Been en Michiel 
Hemminga (notulist);  
Afwezig: met bericht Sicco Weertman, Johanna Huizer, Kees Swart  

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Aan de agenda wordt toegevoegd het punt 
“ratten” bij wat verder ter tafel komt. 

2. Concept-notulen Dorpsraadvergadering d.d. 4 september 2019 
Bladzijde 1: Tekstueel geen aanmerkingen. Actiepunt Debbie over 
fietsverkeersoversteek nog niet gelukt, schuift door naar volgende keer. 
Bladzijde 2: Punt 5 kan wat beknopter. Actiepunt Goof om een nieuwe 
verkeersveiligheidsdeskundige te zoeken is gelukt. 
Bladzijde 3: Tekstueel geen aanmerkingen. De meeste actiepunten komen terug op 
de agenda. Een nieuw bestuurlijk overleg staat inmiddels gepland voor 31 oktober. 

3. Ingekomen post/mails 
*** N.a.v. Dorpswerk Noord-Holland: Goed nieuws is dat hun provinciale subsidie 
inmiddels voor de komende jaren lijkt veiliggesteld. 
*** N.a.v. de mail van Wally van Hall over toenemend toerisme: We nemen dit 
opnieuw mee bij het bestuurlijk overleg bij de gemeente. Debbie: de voorkeur heeft 
het als toeristenbusjes niet langs het Havenrak, maar op de parkeerplaats zouden 
parkeren. 

4. Ondergang N247 
We maken een afspraak met Rob van den Hof (de vervanger van Bram Derix bij 
Provincie Noord-Holland) voor een kennismakingsgesprek. We zijn benieuwd hoe hij 
erin staat. 

5. Wat verder ter tafel komt 
*** Een reactie op de plannen voor de aansluiting A10-N247 bespreken we met Rob 
van den Hof, aangezien het de bredere context van de onderdoorgang betreft. 
*** Het punt van een opkomende rattenplaag wordt door Debbie aangekaart. Zij is 
aangesproken door bewoners van het Oosteinde. Volgens bestrijdingsdeskundigen 
die zijn komen kijken, zou er sprake zijn van overpopulatie. De ratten lopen namelijk 
overdag op straat, wat erop wijst dat er te weinig voedsel is. Volgens de gemeente is 
het een individueel probleem, terwijl de bestrijders zeggen dat het probleem te groot 
is voor lokale bestrijding. Het probleem speelt zeker al sinds juni en heeft er volgens 
de bestrijders mee te maken dat het riool nodig vervangen moet worden. Er zitten 
gaten in door verzakkingen, waardoor de ratten o.a. in de kruipruimte komen en 
vervolgens in huis. E.e.a. zou ook te maken hebben met verzakkingen van de 



bestrating op diverse locaties, zogenaamde ‘sinkholes’. Ook bewoners van andere 
straten dan het Oosteinde hebben zorgen geuit over de rattenoverlast. We zullen dit 
punt meenemen bij het bestuurlijk overleg met de gemeente. Voor die tijd doen we 
op Facebook, Twitter en de website een oproep voor verdere meldingen van overlast 
door ratten. Debbie maakt een opzetje voor de te gebruiken tekst. (Actie: Debbie) 
*** Havenrak: De stand van zaken is dat Kees op 25 juni een gesprek heeft gehad 
met een nieuwe ambtenaar van de gemeente. Deze stelde zich constructief op en er 
zou contact met hem worden onderhouden. Goof vraagt bij Kees na hoe de vork in 
de steel zit. Wat waren precies de punten die de ambtenaar wel zag zitten, en over 
welke ambtenaar gaat het? (Actie: Goof) 
*** Vernieuwbouw school: Er is een overleg geweest op 24 september. Debbie was 
erbij. Er is sprake van een opeenstapeling van problemen, waardoor extra vertraging 
te verwachten valt. We houden contact met de school om te zien of we kunnen 
helpen. 
*** Een nieuwe gezamenlijke foto van het bestuur maken we op een vergadering 
waar iedereen aanwezig is, in de Regentenkamer. 
*** Een nieuwe Dorpsraadkrant maken we als er voldoende nieuws te vertellen valt. 
Dat is nu nog niet het geval. 

6. Rondvraag 
14 Oktober is er een nieuwe bijeenkomst over de bestuurlijke vernieuwing, waarbij 
de gemeente haar visie zal presenteren. In elk geval gaan Goof, Arda en Michiel.


