
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 1 april 2020 

Vergadering via Zoom 

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Arda Wolterbeek Muller; Debbie Been; Sicco 
Weertman; Michiel Hemminga; Johanna Huizer (notulist) 
Afwezig: Kees Swart (met bericht) 
Gasten: Bram van Dam (Ouderensoos); Marieke Maars en Robert Zaal (Broekerkerk); 
Antoon Lubrecht en Tineke Roos (Brandweer); Ard Hordijk (Broeklab); Piet van Mourik 
(Oud Broek); Frank Ermers (Broekerhuis) 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze 
bijzondere (via ZOOM online) DR-vergadering. Hij stelt voor om een rondje te maken om 
van elkaar te weten welke organisatie hij/zij vertegenwoordigt en dan gelijk naar 
agendapunt 2 door te gaan. 

2. Broekers tegen corona. 
Debbie krijgt namens de initiatiefnemers Broekers tegen corona als eerste het woord om 
ons bij te praten over het ontstaan en de voortgang van dit initiatief. Er is onder meer een 
lokale app-groep buurthulp opgezet, m.n. om te inventariseren wat de behoeftes zijn van 
de Broeker bevolking in deze corona-tijd en om hulpvraag en aanbod bij elkaar te 
brengen middels verschillende communicatie kanalen. Er is ook een brief met info bij alle 
huishoudens bezorgd. 
Het dorp is in 18 wijken verdeeld met elk een buurt-coördinator en een eigen appgroep. 
Te bereiken telefonisch via buurtcoordinator of via email: 
broekerstegencorona@gmail.com. Ook actief op Facebook. Tot nu toe is er veel 
aanbod en nog weinig vraag. Een uniek initiatief waar vele Broeker organisaties zich 
achter hebben geschaard. 
Ouderensoos: het initiatief wordt van harte toegejuicht! Maar de deelnemers aan de soos 
zijn slechts voor 50% te bereiken via email, de rest alleen via de post. Zij gaan opnieuw 
hun leden informeren over deze actie, zodat zij er gebruik van kunnen maken, indien 
nodig.  
Vraag: is de buurthulp app en het bijbehorende telefoonnummer het enige aanspreekpunt 
voor mensen die hulp nodig hebben? Debbie neemt donderdag 2 april contact op met 
Bram van Dam om het één en ander door te spreken en goede afspraken te maken over 
een gezamenlijk plan. Eventueel sluit Marieke Maars vanuit Broekerker aan. Actie: 
Debbie 
Broeklab: goed initiatief! Voor zover bij hen bekend is er een mix van mensen, die de 
buurtapp bekijken. Veel van de mensen hebben hun eigen betrokken omgeving van 
familie en vrienden. 
Broekerkerk: niet veel toe te voegen, maar fijn dat er zo snel actie is genomen om de 
handen ineen te slaan en hulp aan te bieden in deze lastige tijd. De Broekerkerk heeft een 
functie als ontmoetingsplaats, maar een fysieke ontmoetingsplaats is op dit moment niet 
mogelijk. Belangrijk is wel dat zowel ouders met kinderen en onze ouderen de steun 
krijgen die ze nodig hebben. 
Brandweer: goed initiatief! Er zijn veel buren, die elkaar al helpen. De brandweer ligt stil 
ivm de veiligheidsprotocollen die er zijn, maar blijven goed op de hoogte van de 
verschillende ontwikkelingen. 
Broekerhuis: goed initiatief! Heeft verder geen specifieke vragen of informatie. 
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Oud Broek: wil graag extra informatie en gaat een afspraak maken met Debbie. 
Sicco: complimenten voor dit snelle initiatief, maar .... wat vervelend is dat er allerlei 
zaken worden uitgewisseld op hun buurtapp, die niet relevant zijn. Kan daar iets aan 
gedaan worden?   
Debbie: de bedoeling is dat er alleen corona-gerelateerde informatie wordt uitgewisseld!  
Zal opnieuw onder de aandacht gebracht. 
Goof: vraagt zich af hoe het is geregeld voor die mensen, die geen of onvoldoende 
Nederlands spreken om gebruik te maken voor dit aanbod. En ook de zorg niet kunnen 
geven aan hun kinderen nu die thuis aan het werk moeten ipv op school. Is er extra 
begeleiding? Hebben ze allemaal een computer? 
Debbie: alle kinderen hebben een computer (oa via school); sommige kinderen gaan naar 
school als dat nodig is. 
Art: als school niet voldoende kan doen, dan willen we dat graag weten, om te zien wat 
wij (Broeklab)  eraan kunnen bijdragen. 
Debbie: met deze inventarisatie is het helder waar de vragen liggen. Ik neem het mee en 
er wordt naar jullie teruggekoppeld! 
De voorzitter sluit na deze ronde het punt Broekers tegen corona af.  
De leden van de DR vergaderen verder. 

3. Concept Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 4 maart 2020. 
Blz 1- tekstueel geen op-aanmerkingen. 
Blz 2- tekstueel geen op-aanmerkingen 
Actiepunten:  
*** oorlogsmonument, staat op de Schouw agenda om te bespreken met de gemeente. 
*** slim melden = gedaan. 
*** ctc met G.W. Eric van Oostrum liet Debbie weten dat rapport kan worden verspreidt. 
	 Actie: ?? 
*** Havenrak. G.W. Petra van Lint staat open voor contact hierover. Michiel neemt dit 
verder op. Actie: Michiel. 

4. Ingekomen post/mails: 
Er zijn nog 2 berichten bij gekomen, t.w.: 
** Annelies Blank: Jaarvergadering Broeker Gemeenschap op 14 april gecanceld 
** Rineke N./ St. Behoud Waterland: Zienswijze Ontwerp Omgevingsvergunning NH 2020 
N.a.v.: de zienswijze willen wij een eigen zienswijze maken of ondersteunen die van 
Stichting Behoud Waterland? Besluit: wij ondersteunen de voorgestelde zienswijze! 
Johanna laat het Rineke weten. Actie: Johanna 
N.a.v. mail G.W./Mark de Vries doet Goof nog een voorstel voor onderhoud/vernieuwen 
van de ligusterhaag op het pleintje van de Hage Weer. Actie: Goof 
N.a.v. de vraag van de Brandweer wat de Dorpsraad kan betekenen om vrijwilligers te 
werven voor de Broeker afdeling worden er een aantal ideeën geopperd. De 
Broekerafdeling moet m.n. verjongd worden, dus: 
** meer bekendheid via de sociale media genereren. 
** filmpjes maken en online zetten. 
** duidelijk maken dat het een regiobreed “beroep” is, dat betaald wordt, ondanks dat het 
	 	 vrijwillig is en dat de meeste werkgevers er vrij voor geven.  
	 En dat het niet alleen maar “brandjes blussen” is, maar veel meer inhoudt. 
** DR kan een oproep plaatsen op haar site en via facebook/twitter. 
** men moet geprikkeld worden, maar hoe?  
**Wellicht idee om Broeklab te vragen dit aan de orde te stellen op één van hun avonden. 



5. Onderdoorgang N247. 
Geen bijzonderheden te melden. Vragen van de stagiaire bij de Provincie komen er aan, 
omdat een fysiek contact op dit moment niet relevant is. Ook de concept offerte komt er 
aan. Wordt vervolgd. 

6. Ratten /riool. 
Debbie en Arda nemen contact op met Eric van Oostrum over de “verspreiding” van de 
gemaakte rapportage. Actie: Debbie en Arda 
7. Wat er verder ter tafel komt. 
** we wachten af of de Schouw op 9 april a.s. kan doorgaan, evenals het Kernraden 
Overleg op 14 april. Agendapunten zijn aangeleverd door Johanna voor beide overleggen. 
** Het eerste kwartaal van 2020 heeft tot nu toe € 1.970,- aan donaties opgeleverd! Heel 
fijn, dat er door de Broekers (160) zo’n gehoor is geven aan onze oproep in de laatste DR-
krant. 

8. Rondvraag. 
*** De volgende Dorpsraad vergadering is op 6 mei, we plannen deze in principe in het 
Broekerhuis. Johanna benadert Broekerhuis. Actie:Johanna  

Er geen verdere rondvragen zijnde, sluit de voorzitter deze ZOOM online af om 21.45 uur.


