
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 5 februari 2020 

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

Afwezig: (met bericht) Kees Swart en Debbie Been.


1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 2 extra punten voor de vergadering: 

** Subsidie Gemeente Waterland 2020

** Jaarvergadering 2019-2020


2. Concept notulen DR-vergadering d.d. 15 januari 2020 
** blz 1- tekstueel geen op-aanmerkingen

** n.a.v. Er is een mail binnen gekomen waarin wordt aangegeven dat het 
oorlogsmonument door de Havenrakkers onderhouden zou worden. Is dit bekend bij de 
school? Johanna heeft contact gehad met de directeur Peter Bakker. Hij weet er niets 
van, maar zal navraag doen bij Emil Stöve (gepensioneerd docent) om te kijken wat de rol 
van de school is/zou moeten zijn, etc. Wordt vervolgd. Actie: Johanna

Goof zou Jaap Wortel, voorzitter Oud Broek benaderen, over nieuwe verkeersborden: dit 
moet nog gebeuren. 

Actie: Goof 
** blz 2- tekstueel bij punt 3 “west-friesland” moet “Dijkgraaf in Friesland” worden.

** n.a.v. Afscheid burgemeester. Het was een bijzonder afscheid met heel veel mensen en 
een mooie, inhoudelijke speech van Luzette Kroon, onze scheidende burgermeester!

** Alle klachten/ punten betr. de “woonomgeving” in Broek worden meegenomen in de 
Schouw op donderdagmorgen 9 april. Actie: Johanna

** n.a.v. De uitnodiging G.W. voor de RES bijeenkomst (Regionale Energie Strategieën) 
Arda gaat de Dorpsraad vertegenwoordigen, aldaar.

** n.a.v. Het financieel Jaaroverzicht benadert Johanna Johan Lok nog, om te horen of hij 
opnieuw met C.T.B. de taak van kascommissie op zich wil nemen. Actie: Johanna 
** extra ingekomen post: de Gemeente Waterland zegt opnieuw een subsidie toe voor 
2020, ter waarde van € 550,-. Onze dank is groot!  (kopie naar Goof)

** blz 3- geen op-aanmerkingen of n.a.v.

Bij dezen worden de notulen goedgekeurd, met dank aan.....

 

4. Onderdoorgang N247

** Stand van zaken: Goof heeft nav ons overleg van de 20ste januari j.l. Bram nog 
gesproken. Er is tijdwinst te boeken, als het PvA wordt geaccepteerd, zoals het er nu ligt. 

De verwachting is dat dan midden 2021 “alles” klaar is om te starten.

Het maken van afspraken met de huidige politieke partijen wordt nu niet opportuun 
geacht. Wordt vervolgd!!


5. Ratten/Riool

Er is een stuk gemaakt voor in de nieuwe DR-krant, dat duidelijkheid geeft over de 
aanpak tot nu toe. Arda belt met Gemeente Waterland, (Eric van Oostrum) om te horen of 
het rapport van het KAD al klaar is. Actie: Arda

Mochten mensen ons aanspreken over de troep die er ligt bij de verschillende containers, 
graag verzoeken om foto’s te maken en die op te sturen naar de Gemeente! 

Erg belangrijk als bewijs, dat er vaker opgehaald moet worden!




6. Wat verder ter tafel komt.

** de DR-krant. Goof stelt voor om weer iemand uit te nodigen voor de aanstaande 
Jaarvergadering op 1 april. 

Uitnodiging in de DR-krant, apart hoofdje met naam gastspreker?? Actie: Goof 
** Johanna stelt voor om ook de kaarten, die we eerder rondbrachten mee te geven in de 
nieuwe DR-krant straks. De dames verdienen dan zeker wat extra’s! Actie: Johanna 

** Planning Schouw. De schouw is op donderdagmorgen 9 april om 09.30. Verzamelen op 
het Nieuwland. Ineke van Zandbergen is uitgenodigd! 

Johanna stuurt half maart de punten voor de schouw naar het Bestuurssecretariaat van 
de gemeente. Actie: Johanna

** punten Debbie: Jerome den Enting wil graag 4 maart aanwezig zijn op de DR-
vergadering. Is van harte welkom! Op 6 februari staat de vernieuwbouw van de school 
geagendeerd voor de Raadsvergadering. Debbie zal ons vertegenwoordigen aldaar. 
Actie: Debbie


7. Rondvraag.

** Johanna is de aanstaande vergadering op 4 maart niet aanwezig ivm skiën in de 
Dolomiti. Graag andere notulist!


Er verder geen rondvraag en/of opmerkingen zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 
21.10 uur. 


