
Notulen en Besluitenlijst Werkgroep Studie N247/Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 2 dec. 
2020 

Vergadering via ZOOM 

Aanwezig werkgroep: Maarten Lof, Robert vd Griend, Pé Tessel, Bram Derix, Stef Bakker, Mara van 
Barneveld, Wil Martens, Cor Te Boekhorst, Goof Buijs (voorzitter), Debbie Been, Arda Wolterbeek Muller, 
Sicco Weertman en Johanna Huizer (notulist)

Afwezig werkgroep: Celine Pessers, Dianne Liesker en Marc Bijvoet

Gasten: Wil Martens en Cor Te Boekhorst


Besluitenlijst: 
*** de formulering instemmingsrecht is geen veto-recht.

*** in principe is de eerste woensdagavond van de maand de Dorpsraadvergadering met het 	 	 	
	 overleg van de werkgroep studie N247 van 20.00 tot 21.00 uur. 

*** Johanna checkt waarom Celine en Dianne er niet waren. Actie: Johanna 
*** in maart/april 2021 worden er informatieavonden gehouden. Voor de bewoners van de 	 	 	
	 Parallelweg, de Trambaan, Broek aanwonenden en de regio worden aparte avonden 	 	 	
	 georganiseerd. Doel: terugblik/ stand van zaken/ mogelijkheid om gericht vragen te stellen.

*** Iedereen krijgt zo snel mogelijk bericht als het informatie systeem van de Prov. N-H, genaamd Pleio 	 	
	 gebruikt kan gaan worden.

*** Cor Te Boekhorst wordt lid van de werkgroep, Wil blijft toehoorder.

*** Mara stuurt presentatie van Bram (projectleider) door aan Johanna, zij verstuurt het aan alle 	 	 	
	 betrokkenen. Actie Mara/Johanna 

*** Alle aanwezigen stemmen in met dezelfde 7 afspraken, vastgesteld in de samenwerkingsovereenkomst 	
	 van de Dorpsraad en de Provincie.

*** Overleg werkgroep studie N247 op 6 januari 2021, w.s. ook weer via ZOOM of TEAMS!


Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 2 december 2020 

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter);Debbie Been;Arda Wolterbeek Muller;Sicco Weertman; Johanna Huizer

Afwezig: Michiel Hemminga

Gasten: Wil Martens en Cor Te Boekhorst


2. Concept Notulen Dorpsraadvergadering .d.d. 4 november 2020 
** Blz 1: tekstueel en/of n.a.v.- geen op-aanmerkingen.

** Blz 2: tekstueel en/of n.a.v.- geen op-aanmerkingen

Alle actiepunten zijn gedaan. Hierbij de cc notulen goedgekeurd met dank aan....


3. Ingekomen post/mails en naar aanleiding van: 
** Naar aanleiding van schouw/overleg op 3 december a.s. worden ook de punten van 2 bewoners van 
Broek meegenomen, o.a. het maken van beschildering op het Nieuwland voor een schoolzone en de 
ongerustheid over wat er gebeurt op het KEBO-terrein waar een groot hek geplaatst wordt. Ook is er de 
vraag of het tunneltje niet beschilderd kan gaan worden door b.v. de leerlingen van de school/
Havenrakkers.


4. Wat verder ter tafel komt. 
** Anne van der Maas had zich via Debbie aangemeld om de DR-vergadering bij te wonen, betr. de 
jeugdhooiberg. Zij wilde dit bespreken met de bestuursleden. Als DR zijn wij verantwoordelijk voor het 
onderhoud. Maar zij heeft zich niet gemeld via ZOOM en heeft zich ook niet afgemeld. Wellicht heeft dit te 
maken met het feit, dat Jerome de jongerenwerker Johanna heeft gebeld met de mededeling, dat hij terug 
aan het komen is? Debbie checkt bij Anne en Johanna bespreekt met Jerome en Remon wat we kunnen 
gaan plannen voor het opknappen van de jeugdhooiberg. Dat is zeker nodig! Actie: Debbie/Johanna 
** er is verzoek binnen gekomen van de gemeente via de beleidsmedewerker of de Dorpsraad zich wil 
inspannen vrijwilligers te vinden voor het onderhoud van de begraafplaats in Broek. B.v. het schoonmaken 
van graven, waar geen familie meer van in Broek woont, etc. Morgen bespreken we dit in ons overleg met 
wethouder en beleidsmedewerker, want het voorstel is om een tekst te plaatsen in het BG-krantje en een 
oproep te plaatsen op onze site. Actie: Goof/Johanna 



** Debbie wil de onveiligheid van de Eilandweg/Hellingweg/ KEBO terrein nogmaals benadrukken. Het hek 
dat geplaatst wordt kan het uitzicht ernstig belemmeren voor het verkeer/schoolgaande kinderen op de 
fiets, etc, etc.

** Cor heeft foto’s gemaakt van de geparkeerde aanhangwagens  bij de Trambaan en gemeld bij de 
Gemeente. Als reacties zijn er “5-dagen-stickers” geplakt. Maar de aanhangwagens staan er nog! Hij pakt 
dit op, als hij retour is uit de USA.

** Johanna brengt in, dat er nog steeds geen reactie van de Gemeente op haar mails betreffende of er een 
maximum is voor het aantal B&B’s. Brengt zij 3 december in het overleg! Actie: johanna 
 AirB&B blijkt een veel groter probleem te worden. Volgens “insiders” zijn er meer dan 100 AirB&B adressen 
in Broek! 


5. Rondvraag. 
** Gaan wij er vanuit dat de eerste werkgroep studie N 247 en de DR-vergadering op 6 januari 2021 weer 
via ZOOM of TEAMS zal zijn? Ja daar wordt vanuit gegaan! Dit moet gemeld worden in het BG-krantje en 
aan het Broekerhuis. Actie: Johanna 

Er verder geen vragen meer zijnde sluit de voorzitter de zoom-vergadering om 22.00 uur


Eerstvolgende bijeenkomst Werkgroep Studie N247 en Dorpsraadvergadering vindt plaats op 6 
januari 2021 via ZOOM of TEAMS. De link zal in de agenda voor 6 januari staan, gestuurd in het 
voorafgaande weekend, begin januari.


