
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 15 januari 2020 

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

Afwezig: (met bericht) Kees Swart; Debbie Been; Sicco Weertman

Gast: Dhr Roel Kingma


1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet m.n. dhr. Kingma van harte welkom. Als gast 
krijgt hij als eerste het woord.


1a. Dhr Kingma heeft een aantal punten, die hij de Dorpsraad wil voorleggen om te kijken 
of en wat er mee gedaan kan worden.

*** het oorlogsmonument bij de Broekerkerk is er slecht aan toe. Het is niet goed 
ontworpen, loopt vol met water bij slecht weer. Het wordt wel 1 of 2x per jaar 
schoongemaakt, maar het vocht-probleem wordt niet verholpen middels een echt 
afdoende ingreep. DR zegt toe dit opnieuw bij de Schouw onder de aandacht van de 
betreffende wethouder te brengen en aan te dringen op een echte oplossing. Komt op de 
agenda voor de Schouw. Actie: Johanna 
*** de straatbordjes zijn vernieuwd. Op de oude bordjes stond uitleg over de persoon of 
situatie waar het straatbord naar verwees, op de nieuwe bordjes staat dat niet meer. Een 
gemis!! Aankaarten bij de G.W? Goof neemt eerst contact op met Oud Broek om met hen 
te overleggen “wat te doen”. Mailtje naar Jaap. Actie: Goof. 
*** slecht onderhoud van de houten bruggen in Broek. M.n. De fietsbrug naar de 
Wagengouw is aan het rotten op een aantal plekken. Dhr. Kingma maakt foto’s, zodat we 
dit kunnen voorleggen bij de Schouw. Actie: dhr. Kingma / Johanna 
*** de verlichting in Broek is slecht, lampen zijn kapot en/of er is te weinig verlichting. Op 
de agenda voor de Schouw.Actie: Johanna 
*** probleem van/bij de waterkant bij Keerngouw 5. Dit punt staat al op de agenda voor 
de Schouw. Mevr. I. van Zandbergen wordt ook uitgenodigd. Actie: Johanna

*** de bootjes bij het Havenrak. Michiel en Goof geven uitleg over de stand van zaken 
over dit punt, dat nu al een aantal jaren op de agenda van ons 2-jaarlijks Bestuurlijk 
Overleg met de Gemeente Waterland(G.W.) staat. Maar waar nog steeds geen oplossing 
voor is. Ook omdat de G.W. geen “sticker-beleid” kan/wil voeren vanwege het “niet te 
handhaven beleid”. Ook is het water en de beschoeiing daar de verantwoordelijkheid van 
het Hoogheemraadschap. Maar het blijft op de agenda totdat een oplossing gevonden is!!

*** Groen-onderhoud. Zoals bekend had de G.W. een enorme achterstand opgelopen met 
het groen-onderhoud door de opheffing van Baanstede. De inschatting van de reële 
krachtinspanning, die geleverd kon worden door de mensen, die bij de G.W. kwamen, 
schoot dramatisch te kort. Sinds een paar maanden is er weer sprake van regelmatig en 
goed onderhoud. Ook dit staat op de “schouw-agenda”. Actie: Johanna 

2. Concept Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 4 december 2019 

Blz 1. Tekstueel bij punt 3 moet “is”,  “zijn” worden. De garanties zijn.....

Blz 2. Tekstueel geen op-aanmerkingen.

De actiepunten zijn allemaal afgewerkt, bij deze worden de notulen goedgekeurd met 
dank aan de notulist.




3. Ingekomen post/mails: 

** : wij maken geen gebruik van de uitnodiging van Dorpswerk N-H voor de studiedagen 
“Samenwerken met jongeren....

** n.a.v. : betr. Kerkplein 11-12. Eind januari/begin februari 2020 wordt de uitspraak 
verwacht van de Rechtbank Haarlem over ons gezamenlijk beroep tegen de 
vergunningverlening van G.W.  

** n.a.v. De nieuwjaarsuitnodiging van G.W. : burgemeester Luzette Kroon hield haar 
laatste nieuwjaarsspeech. Zij neem 31 januari afscheid in de Grote Kerk te M’dam 
van16.30 tot 19.00 uur. Voorafgaand is er een bijzondere Raadsvergadering ter plaatse.

Zij start 01 februari a.s. als Dijkgraaf in Friesland.

G.W. is op zoek naar een interim burgemeester.

** n.a.v. Het krantenartikel van Johan Moes. De meerderheid van de Raad is voor 
zelfstandig blijven, het uitvoerend orgaan niet. Donderdag 23 januari wordt verwacht dat 
de beslissing valt in de Raadsvergadering. 

4. Onderdoorgang N247. 

Ons eerste overleg met de provincie (Bram D.) was weer als van ouds! Ook is de 
documentaire over burgerparticipatie in de Prov. N-H leuk geworden, geeft een goed 
beeld van de verschillende burgerparticipatie-trajecten binnen de provincie.

Het concept Plan van Aanpak (PvA) is nog niet klaar. Bram stuurt het eind week 3 op. 
Graag lezen en commentaar leveren, we bespreken het op ons volgend overleg op 
maandagmiddag 20 januari a.s. 15.00-16.30 uur op de Woudweeren 20!  
De gedeputeerde dhr. Adnan Tekun is opgestapt n.a.v. affaire Tata Steel. Er is nog geen 
opvolger bekend. T.a.v. PvA Onderdoorgang is het de bedoeling dat er voor de zomer 
2020 een besluit valt over welke voorkeursvariant. Er is dan vervolgens nog een jaar nodig 
voor verdere uitwerking. 

5. Ratten/Riool. 


Wat betreft de ratten: er is een update gedaan in de BG. In de tussentijd is een aantal keer 
er mailcontact geweest met Eric van Oostrum. Hij heeft nog rondes gedaan door het 
dorp(hij pakt door, erg fijn).  Op dinsdag 21 januari is er een afspraak met KAD (Kennis en 
Adviescentrum Dierplagen) en dan gaan zij een onderzoek doen. Als dorpsraad mogen we 
erbij zijn. Eric weet niet precies wat er gaat gebeuren, wel dat het de hele dag duurt. 
Debbie en Arda kunnen  dinsdag aansluiten, langer heeft waarschijnlijk ook geen 
meerwaarde. Eric van Oostrum (G.W.) wordt  om meer details gevraagd. Wordt vervolgd!!

6. Wat verder ter tafel komt.

*** DR-krant.
Hans Mulder is van 25/1 t/m 30/1 met vakantie. We kiezen ervoor om na zijn vakantie alle 
artikelen gereed te hebben. Ook moet er een foto gemaakt worden van het DR-bestuur 
waar Sicco opstaat. Goof checkt met Kees of het bij hem kan voorafgaand aan de DR-
vergadering van 5 febr. a.s.  Actie: Goof.
*** Vernieuwbouw Havenrakkers.
Op donderdag 6 februari  staat de vernieuwbouw van de Havenrakkers op de agenda van 
de raadsvergadering van G.W. Ilse Raasing (SKW) heeft de deelnemers aan de 
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“vernieuwbouw-vergadering” opgeroepen om hierbij aanwezig te zijn, omdat zij de kans 
groter schat dat er dan actie volgt. Debbie is aanwezig namens de dorpsraad! 
** bord bij afslag fietsbrug?? Op de agenda voor de Schouw. We plannen een schouw op 
2of 9 april a.s. Johanna stuurt verzoek naar bestuurssecretariaat G.W. Actie: Johanna

7. Rondvraag.

Er verder geen rondvragen zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 uur. 


