
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 4 november 2020 

Vergadering via ZOOM. 

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

Afwezig: —

Gasten: Cor Te Boekhorst; Wil Martens; Hettie Pott-Buter; Celine Pessers (20.45 
uur)

1. Opening. 
Voorzitter heet allen welkom en vraagt of er speciale agenda punten zijn voor de 
gasten. Zij blijven alle drie de hele vergadering aanwezig. Voorstelrondje volgt.

Er zijn 3 extra punten binnen gekomen na versturen agenda, deze worden 
behandeld bij de ingekomen stukken en wat verder ter tafel komt.


2. Concept notulen Dorpsraadvergadering d.d. 7 oktober 2020 
*** Blz 1: tekstueel geen op-aanmerkingen.

*** Nav: KEBO terrein nog geen verder info bekend. Hettie geeft aan dat het 
contact met vorige projectontwikkelaar moeizaam was. Het voortvarende besluit 
van HSB stemt tevreden, wordt vervolgd. 

Cor: de gemeente hanteert bij nieuwbouw: 30% sociale huur; 10% sociale verkoop 
en dan is 60% vrij van restricties.

*** Blz 2: tekstueel geen op-aanmerkingen. 

*** Nav: Overleg (Schouw) met betr. wethouder/beleidsmedewerker staat gepland 
nu op 3 december van 13.30 tot 14.30 uur. Johanna levert onze agendapunten 
opnieuw aan, t.w.: Onderdoorgang, Vernieuwbouw school, KEBO-terrein, 
oudpapier locatie (ouderensoos) en ratten/riool. Actie: Johanna 

3. Ingekomen post/mails: 
*** n.a.v. ontslag/vertrek wethouder Bas Ten Have willen we onze erkenning met 
betrekking tot onze samenwerking laten weten. Actie: Johanna 
*** n.a.v. enquete Nieuwland. De voorstellen, die de DR eerder heeft ingediend zijn 
“verzwakt” uitgevoerd. Er komt 1 busparkeerplaats in de hoek bij de kinderopvang.

Johanna heeft “in persona” de enquete ingevuld, omdat dat de vraag was. Verdere 
op-aanmerkingen?? Geen.

*** Corona app weer actief! 
*** i.h.k.v. de mailwisseling met de bewoner van de Parallelweg is de herstart van 
onze onderdoorgang werkgroep weer van belang.

*** n.a.v. de mail van Arcadis hebben Goof en Johanna een overleg met hen op 10 
november a.s. van 14.30 tot 15.15 uur. 


4. Concept Woonvisie Gemeente Waterland. 
Hettie geeft uitleg.

Cor: zie bovenstaand.

Johanna: de intenties zijn heel mooi en de ambitie is groot, maar de realisering laat 
te wensen over, als het gaat om de financiering van de woonvisie. Arda gaat de 



concept-woonvisie ook nog lezen en informeert Johanna in het weekend. Reactie 
DR moet voor de 11e november binnen zijn. Actie: Arda/ Johanna 

5. Onderdoorgang N247 
Goof geeft korte stand van zaken. Op de bijeenkomst van de  Cie. 
Mobiliteit&Financiën is het voorstel vanuit GS besproken en geaccordeerd, dat de 
2 varianten worden uitgewerkt. De offerte aanvraag is verstuurd naar 5 ingenieurs 
bureaus. Voor 13 dec. moet er een reactie binnen zijn.

** met 5 bewoners van de Parallelweg is er een zoom-overleg geweest op 20 okt. 
j.l. over hun zorgen betr. veiligheid, luchtvervuiling, geluidsoverlast, etc. Dit n.a.v. 
de tekeningen die er nu liggen. We besluiten om de werkgroep Onderdoorgang 
nieuw leven in te blazen.

Vraag Hettie: hoe vindt de communicatie nu plaats, er zijn CDA leden die van niets 
weten; hoe gaan we de nieuwe statenleden bijpraten?

Waar staan we nu in het traject? Er ligt een coalitie akkoord, de co-creatie gaat 
door, we hebben een gedeputeerde die zich hard maakt voor de uitwerking. Maar 
er zal altijd voor een gedeelte een “black box” zijn i.h.k.v. de besluitvorming van 
G.S. Goof mailt met bewoners om deelname te vragen voor herstart v.d. 
werkgroep N247. Actie: Goof

In de nieuwe DR-krant is het belangrijk om het stappenplan te beschrijven over 
wat er gaat gebeuren.


6. Ratten/riool. 
** we doen, als DR niets met de inhoud van de brief van G.W., we laten het 
voorlopig voor wat het is. Riool plannen zijn er voor het komende jaar in de 
gemeente. Voorlopig niet meer op de agenda.


7. Wat verder ter tafel komt. 
** Schouw/ZOOM-overleg is op 3 december a.s. met wethouder A v.d. Weijenberg 
en M. de Vries (beleidsmedewerker) van 13.30 tot 14.30 uur. 

Agendapunten (6) zijn aangeleverd.

** 30 km borden. (mail mevr. Cr) het idee is, dat er al voldoende borden staan, m.n. 
aan het begin van het dorp. Als er meer borden bij het Nieuwland geplaatst gaan 
worden, zal dat niet voor meer duidelijkheid zorgen, is het gezamenlijke idee. 

Wellicht zou schoolzone en 30 km  op de weg schilderen helpen? Komt op de 
agenda voor het overleg met de wethouder 3/12 a.s. 

Met dank aan mevrouw Cr. voor haar uiten van haar zorgen!  
** Slim melden app gebruiken bij misstanden, foto’s maken en op sturen!

** komt er een supermarkt op de KEBO terrein tzt? Niet waarschijnlijk, eerder een 
buurtsuper (900 m2), want er komt een grote AH op het Galgeriet terrein.


Er verder geen rondvragen meer zijnde sluit de voorzitter de ZOOM-vergadering 
met dank aan alle aanwezigen. Volgende ZOOM op woensdagavond 2 december! 

 


