
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 6 november 2019 

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

Afwezig: met bericht Kees Swart; Debbie Been

Gast: Cor Te Boekhorst


1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering, er zijn geen aanvullingen op de agenda. 


2. Concept Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 2 oktober 2019 
Blz 1- tekstueel geen op-aanmerkingen

Blz 2- tekstueel geen op-aanmerkingen

Actie punten: De Bestuurlijke Vernieuwing avond was op 14 oktober. Vanuit de Dorpsraad 
waren Goof, Debbie, Michiel en Johanna aanwezig.  Het was een goed georganiseerde 
avond, waarop digitaal en persoonlijk gereageerd kon worden door de directe uitzending 
via PIM.De DR was zichtbaar aanwezig. Het lijkt er op dat de Gemeente Waterland 
zelfstandig blijft de komende 5 jaar, maar er is nog geen beslissing genomen.

Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist.


3. Ingekomen post/mails: 
** er is vanuit de DR geen animo om bestuurslid te worden bij DorpswerkN-H.

** Op 6 november start de Vervoersregio met de bijeenkomst “ Zero Emissie Mobiliteit”. 	
	 Vanuit de DR kan niemand er heen.

** Op 23 november komt het Plattelands Parlement bijeen in Venhorst. 

	 Ook hier is geen vertegenwoordiging vanuit de Dorpsraad aanwezig.

** er is veel gereageerd op de ratten-riool mededeling in het BG krantje en op Facebook.

Op 11/11 zal Goof de lijst met gegevens opsturen naar de Gemeente Waterland, zie 
verder Terugrapportage Bestuurlijk Overleg.

** Goof heeft op 7 november een gesprek met de student P. M & L ikv zijn studie.


4. Onderdoorgang N247.

Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt met Rob van den Hof, de vervangende 
projectleider ivm ziekte Rob. Rosalien Wagenaar regelt dit middels datum-prikker. Rob 
moet een PvA schrijven, want het schetsontwerp moet een definitief ontwerp worden.  

Datum kennismaking nu : maandag 9 december van 15.00-16.30 uur. Bij Johanna.

Afdelingshoofd Rob Jongkind maakt afspraak met Goof voor een eerdere kennismaking.


5. Terugrapportage Bestuurlijk Overleg d.d. 31 oktober j.l. 
Het Bestuurlijk Overleg vond plaats op de Havenrakkers. Dir. Peter Bakker sluit om 10.30 
uur aan. Vanuit de Gemeente zijn aanwezig Mark de Vries (hoofd Openbare Werken) Bas 
te Have(wethouder) en Martine Faber, de nieuwe beleidsmedewerker Onderwijs. 

Er is veel besproken, o.a.:

** Spiegel Keerngouw. Is niet juist geplaatst, maar er wordt nu geen verdere actie 
genomen, want met de plaatsing v.d. noodlokalen bij de Van Disweg zal er opnieuw 
gekeken moeten worden naar de verkeerssituatie.

** t.a.v. Het Havenrak en het Lianderhuisje zal Richard Elsinga (G.W.) contact opnemen 
met Johanna voor informatie/actie.

** Verkeerssituatie Eilandweg, dit blijft een uiterst moeilijke situatie is opnieuw de 
constatering in het B.O. Vraag Bas heeft de DR geen voorstellen? Wij spreken in de DR-



vergadering af, dat  Cor contact opneemt met Niek Zwaag om te bespreken of er toch 
geen tijdelijk parkeerverbod kan komen bij de Pelserbrug.

** Kerkplein 11/12

De burgemeester heeft een bemiddelingsgesprek gehad met een aantal betrokkenen om 
te komen tot een oplossing. Maar de door haar gedane voorstellen brengen de partijen 
niet dichter bij elkaar. Dinsdag 12 november is er een schouw van de Rechtbank  Haarlem  
bij het Kerkplein om het  voorgestelde parkeerplan bij de treurbeuk te bekijken. 

Vanuit de DR is Johanna aanwezig. Wordt vervolgd. Actie: Johanna

** Ratten/Riool: het is een uiterst serieus probleem, er zijn nu in totaal 55 meldingen 
binnen gekomen. De G.W. verwees bewoners, die klachten hadden eerder naar de GGD, 
maar deze organisatie laat weten, dat het een te groot probleem is. Goof stuurt Mark de 
lijst met namen en adressen en het soort probleem, opdat de Gemeente actie kan nemen. 
De DR heeft laten weten dat zij verwacht, dat de Gemeente contact opneemt met de betr. 
bewoners en met een PvA/oplossing komt. 

Roelof Leenders is de aanspreekbare man (opzichter buitendienst)

** er is onvrede over het Groenonderhoud in Broek. Dit wordt erkend door Mark. Hij laat 
weten dat er een nieuwe opzichter is dhr. Harry Reiner(?) en dat de groen afdeling weer 
volledig bemand is en er dus meer en beter onderhoud gaat plaatsvinden. 

** Vraag om meer ophaalbeurten voor m.n. GFT. Advies Gemeente: bellen als de 
containers vol zijn, dan krijgen zij er meer zicht op. (Tekst voor in de nieuwe DR-krant)

** Zwaar afval/grof vuil: een container op het KEBO terrein, waar men op bv zaterdag van 
10 tot 11.30 zijn grof vuil kan komen brengen?? Maar dan moet er iemand aanwezig zijn 
om de container te openen/sluiten. Goof neemt contact op met de mannen van de 
kranten-ophaaldienst. Actie: Goof

** Grote bussen. Er is een besluit over 2 parkeerplekken voor bussen op het Nieuwland, 
maar er is nog geen uitvoering aan gegeven. Mark neemt contact op met Niek Zwaag 
hierover. Het blijkt ook dat wij in een programma zitten op de grote Cruise schepen voor 
een bezoek!! Er zal een verkeersbesluit moeten komen van de Gemeente om borden te 
plaatsen dat er geen bussen het dorp in mogen. Cor pakt dit op.

** tot slot komt de vernieuwbouw van de Havenrakkers aan bod. Het huidige probleem is 
dat de aannemer heeft laten weten, dat er op het aangewezen terrein geen 
noodgebouwen geplaatst kunnen worden ivm de instabiele ondergrond. Er worden 
voorstellen gedaan waar wel, bv KEBO terrein, Monnickendam. Bas en Martine geven aan 
dat zij het naar zich toetrekken om het vlot te trekken!!


6. Wat verder ter tafel komt. 
** plaatsing containers grof vuil zie boven.

** Volgende DR-krant jan-feb. Start in december met verzamelen onderwerpen en 	 	
	 schrijven, wie doet wat.

** vergaderdata 2020

(17/1; 5/2; 4/3; 1/4 Jaarvergadering; 3/6; 1/7; 2/9; 7/10; 4/11 en 2/12)


7. Rondvraag.

** Johanna vraagt wie er i.p. naar het Kernraden Overleg kan op 19 november a.s., daar 
zij niet kan.  Arda laat weten dat zij kan gaan.

** Dr. Bakkersstraat wordt systematisch overgeslagen bij de groen-ophaal, graag melden!

	 Actie: Johanna

Er geen punten meer zijnde sluit de voorzitter om 21.25 uur de vergadering!


