
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 4 maart 2020 

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


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

2. Concept notulen DR-vergadering d.d. 5 februari 2020 
** blz. 1en 2 - tekstueel geen op-/aanmerkingen. 
** n.a.v. Johanna heeft bij Peter Bakker gecheckt dat de verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud van het oorlogsmonument bij de gemeente ligt. Wordt teruggekoppeld aan Roel 
Kingma. Actie: Goof 
** Goof heeft Jaap Wortel benaderd over de nieuwe verkeersboren. Hij heeft nog geen reactie 
terug gekregen. 
** Cor merkt op dat er al i.i.g. sinds november 2019 fietswrakken in het gras liggen, aan het 
water in Broek Zuid (kant bushalte). 
** Debbie merkt op dat er een nieuwe app is voor het melden van misstanden zoals kapotte 
zaken bij de Gemeente. De app heet ‘Slim melden’. Een melding via de app komt direct 
binnen op de PDA van de handhavers van de Gemeente, die er vervolgens (hopelijk) mee aan 
de slag gaan. 
Ruchtbaarheid via Facebook, website, Twitter en in de Broekergemeenschap.  
Actie: Goof en Debbie 
** Arda heeft doorgegeven dat het rapport van KAD wel klaar is, maar nog niet openbaar 
gemaakt mag worden. Met Eric Oostrum wordt nog contact gezocht hierover. Actie: Debbie 
** n.a.v. Goof heeft een gastspreker, Frank Speel van de VNG, geregeld voor de 
jaarvergadering 2020.  
** Johanna heeft doorgegeven na haar vakantie, medio maart, de punten voor de schouw naar 
het Bestuurssecretariaat van de gemeente te sturen.  
** Debbie laat weten dat Jerome den Enting niet aanwezig kon zijn op de vergadering. 
Bij dezen worden de notulen goedgekeurd. 

3. Ingekomen post 
** Er is melding gemaakt van de mail van mw. Poot bij de gemeente.  
** Achterstallig onderhoud aan het tunneltje is inmiddels gebeurd. In het vervolg dergelijke 
zaken melden via de app? 
** Sicco en Michiel zijn bij de bijeenkomst over profiel nieuwe burgemeester geweest. Geven 
een korte samenvatting. Onder de aanwezige kernraden was er consensus over het belang 
van een nieuwe burgemeester met aandacht en oprechte belangstelling voor de verschillende 
culturen en behoeften van alle kernen van Waterland. Een burgemeester die verbindend kan 
optreden en ook weerstand kan bieden aan de ons omliggende grote gemeenten. 
** Uitgegane post: Dorpsraadkrant. Van meerdere kanten wordt melding gemaakt dat de krant 
positief is ontvangen in het dorp. 

4. Onderdoorgang N247 
** Stand van Zaken: Goof geeft een update. Er wordt hard gewerkt aan het opstellen van een 
Plan van Aanpak. Er is geregeld overleg met Bram. Het project leeft enorm binnen de 
provincie. Inmiddels is de aanbesteding naar verschillende bureaus uitgezet. Het plan is om 
nog voor de zomer een definitieve keuze te maken voor de variant door de Stuurgroep, die 
vervolgens verder uitgewerkt gaat worden. In het najaar volgt de bekrachtiging in Provinciale 
Staten. De opvolger van Adnan Tekin per 9 maart a.s.  is Jeroen Olthof (PvdA), die ook 
bereikbaarheid in zijn portefeuille krijgt. De financiering komt in 2020/21 aan bod. 
** In 2021 volgen er nog bijeenkomsten in het dorp n.a.v. de definitieve variant. Hierbij zullen 
dorpsbewoners met de dorpsraad, provincie en gemeente in gesprek gaan. Het voorstel is om 
akkoord te gaan, wel met opt-out, met een voorzitter van de Provincie. Een onafhankelijke 
voorzitter lijkt in dit stadium van de besluitvorming niet noodzakelijk. 
  



5. Ratten/riool 
** Zoals in de bespreking van de concept notulen opgemerkt, wil Erik van Oostrum het KAD 
rapport nog niet openbaar verspreiden. Hier wordt achteraan gemaild. Actie: Debbie 

6. Wvttk 
*** Frank Speel van de VNG, projectmanager lokale democratie, komt spreken op de 
jaarvergadering. Dit zal worden aangekondigd in de Broekergemeenschap en de sociale 
media. Actie: Goof 
*** Debbie vertelt dat er momenteel geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn betreffende de 
vernieuwbouw Havenrakkers. Debbie geeft aan niet meer standaard beschikbaar te kunnen 
zijn op dinsdag vergaderingen hierover. Goof (en hopelijk anderen van ons bestuur) geeft aan 
haar wanneer mogelijk te vervangen. Debbie zal tevoren aangeven wanneer zij niet kan.  
*** De agenda voor de Schouw van 9 april is vol. 

7. Rondvraag 
*** Cor vertelt dat hij nog veel vragen heeft voor dhr. Zwaag betreffende de 
parkeerproblematiek op Eilandweg/Zuideinde. Hij wil graag een strook vlak voor de bocht 
overdag autovrij. We gaan akkoord dat Cor zelf contact opneemt met dhr. Zwaag hieromtrent. 
Actie: Cor 
*** Debbie meldt dat er al meer dan een half jaar sprake is van enorme prut/modder bij de van 
Disweg voorbij de tennisbaan richting de Noordmeerweg. Onduidelijk is of dit komt door het 
bouw verkeer aldaar. Mogelijk melden via app? 
*** Michiel vertelt dat hij recent gesproken heeft met Petra van Lint, gemeenteraadslid PvdA, 
over de problematiek van de bootjes op het Havenrak. Zij staat open voor overleg 
daaromtrent. Michiel zal contact opnemen met Kees hierover en vervolgens met Petra voor 
nader overleg. Actie: Michiel 
*** Goof geeft aan dat er is doorgegeven dat er geen vertegenwoordiger naar de Brandweer 
kon op donderdag 5 maart. Cor geeft aan dat hij wel gaat en een kort verslag zal schrijven. 
Actie: Cor


