
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 2 september 2020 
Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Sicco Weertman; Arda Wolterbeek Muller; Johanna 
Huizer(notulist)


Afwezig met bericht: Debbie Been, Michiel Hemminga 


Gast: Cor Te Boekhorst


1. Opening


De voorzitter opent de vergadering en memoreert onze eerste vergadering weer in persona. Cor 
geeft aan dat hij de hele vergadering aanwezig zal zijn en insteekt bij een aantal punten. We 
kunnen de agenda gaan afwerken.


2. Concept Notulen ZOOM vergadering d.d. 1 april 2020 

Tekstueel blz 1: Mansvelt moet Weertman zijn (excuus!!) verder geen op/aanmerkingen. 


N.a.v. Broekers tegen corona; men was zeer enthousiast over de snelle manier waarop deze actie 
is opgezet, de leuke filmpjes, de buurt-apps. Wel bleek al heel snel dat er “strenge beheerders” 
nodig zijn om de apps schoon te houden van allerlei “gekwaak”. De Dorpsraad vraagt zich wel af 
(met een mogelijke tweede uitbraak voor ogen) of op deze manier zij, die ondersteuning het 
meeste nodig hebben, ook bereikt worden. Is er een evaluatie geweest?  Niet iedereen beschikt 
over een smartphone. Wellicht weet Debbie meer?? Punt voor de volgende vergadering?!


Goof weet dat de ouderensoos veel gedaan heeft om die ouderen in de gaten te houden, die hulp 
nodig hadden. Hij stuurt het verslag van Bram van Dam (Ouderensoos) door. Actie: Goof


Tekstueel blz 2 en 3 ; geen op aanmerkingen. Hierbij worden de notulen van de DR- ZOOM 
vergadering goedgekeurd met dank aan.....


3. Ingekomen mails/post: 

*** n.a.v. de afgelaste Schouw en het Kernraden Overleg (ivm corona) neemt Johanna contact op 	
	 met het bestuurssecretariaat om nieuwe afspraken in te plannen. Actie: Johanna


*** n.a.v. informeel bezoek interim burgemeester Sicko van Heldoorn was informatief, leuk, 	 	  
	 spontaan (bezoekje Broekerhuis); duidelijk (geen uitspraken over Kerkplein 11-12, te  	 	   
	 weinig kennis van zaken nu). Hij is zeer benaderbaar, blijft 1 jaar, dan moet de nieuwe 	 	  
	 burgemeester er zijn.


*** n.a.v. afgelasting Jaarvergadering 2019-2020 besluiten we geen Jaarvergadering als nog te 		
	 organiseren. De financiële verantwoording kan op onze site gezet worden. Het financiéel 	
	 Jaaroverzicht is gecontroleerd en de kascie heeft décharge verleend. Actie: Johanna 

*** n.a.v. mail van W.Rootlieb (HHNK) betr. vernieuwing van de Veenderijbrug heeft Goof contact 	
	 gehad met Peter B. Advies is een brief met start, duur en verloop van de werkzaamheden 	
	 aan alle inwonenden van Broek Zuid te sturen.  DR kan deze brief ook op haar site 	 	
	 plaatsen en hij kan ook naar het BG krantje. Actie: HHNK en Johanna


*** n.a.v. Kern met pit mail/ Droom voor je buurt? wordt er besloten deze toch in het BG-krantje te 	
	 laten plaatsen. Er is nog nooit actie opgenomen, maar wie weet......Actie: Johanna 

4. Dorpsraad functioneren gedurende COVID-19


Verzoeken die binnen kwamen via mail en telefoon zijn naar behoren afgehandeld, vaak na 
onderling app en/of mail-overleg. We besluiten vanaf heden (2 september 2020) weer in persona 
te vergaderen in de achterzaal van het Broekerhuis, daar kunnen we de benodigde 1.5m afstand 
met gemak houden. Data moeten geconfirmeerd worden met Broekerhuis en in BG-krantje gezet 
worden. Actie: Johanna




5. Onderdoorgang N247.


Gedeputeerde Jeroen Olthof (prov.NH) is begin juli op werkbezoek geweest in Broek om de 
situatie rondom de N247 in Broek in Waterland persoonlijk te bekijken.  

Ook is er de vraag van 5 architectenbureaus om met ons kennis te maken. Wij wachten hun 
voorstellen af. 


Julian van Spankeren is geslaagd voor zijn studie met de uitwerking van een dorpsplein boven de 
Onderdoorgang N247 in Broek!


6. Ratten/Riool.


Is er een brief gestuurd vanuit de Gemeente Waterland naar alle Broekers, die zich gemeld 
hebben met klachten over ratten en/of riool problemen? Goof neemt contact op met Mark de 
Vries om te checken of dit gebeurd is. Actie: Goof  


Het is ook belangrijk om informatie te geven via de BG-krant over de info die er op de DR-site 
staat. Plaatsing op de site van Groot-Waterland is ook een mogelijkheid. Arda schrijft een stukje 
voor de BG krant. Actie: Arda 

7. Wat verder ter tafel komt.


*** n.a.v. een nieuwe Schouw regelt Johanna nieuwe data met het bestuurssecretariaat.


*** n.a.v. de Jaarvergadering 2019-2020 besluiten we deze dit jaar niet meer te organiseren. De 		
	 verantwoording die afgelegd moet worden t.a.v. de financiën doen we via onze DR-site. 		
	 Financieel Jaaroverzicht en décharge verslag van de kascommissie plaatsen we op de 	 	
	 site. Actie: Johanna


*** Cor brengt in, dat hij zijn overleg met de wijkagent weer opgestart heeft, rondom de 		 	
	 problematiek Eilandweg. Om het probleem van de geparkeerde auto's tussen de 	 	
	 Pelserbrug en Zuideinde op te lossen zijn er twee mogelijkheden. 


1 . Het duidelijk maken van een voetpad door verhoging van dat deel van de weg. Dan is 
het duidelijk dat daar niet geparkeerd mag worden. Dat is dan 24/7
2. Het instellen van een parkeerverbod voor een bepaald deel van de dag voor dit gedeelte 
van de weg.
Afgesproken wordt, dat we het opnieuw aan de orde stellen bij de eerste volgende 
Schouw. Mochten we geen gehoor vinden, dan is de volgende stap het onder de aandacht 
van de Raad te brengen, bv. door in te spreken bij een Raadsvergadering.
Staat op de agenda voor de Schouw. Actie: Johanna

*** Cor stelt voor om te kijken of het laten maken van ondergrondse vuilnisbakken het probleem 	
	 (te weinig voetgangers ruimte) op het Zuideinde zou kunnen oplossen. Voorstel vanuit de 	
	 DR om eerst met de bewoners bij elkaar te komen en dit te bespreken. De DR kan dan 	 	
	 dienen als “go-between” tussen de bewoners en de Gemeente. Cor pakt dit op!


*** Cor vraagt zich af of er een buurt-app voor heel Broek kan komen. De DR-leden vinden dit niet 	
	 zinvol, daarvoor is het dorp te groot. Een buurt-app voor een aantal straten als buurt levert 
	 o.i. meer op. Cor gaat dit  bekijken voor zijn buurt.


8. Rondvraag.


Er geen rondvraag zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.50 uur. Volgende DR-
vergadering op woensdagavond 7 oktober a.s.


Opm.: Johanna is van 10 sept. t/m 27 sept met vakantie. Gedeeltelijk bereikbaar via mail/app.



