
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 6 januari 2021 

Vergadering via ZOOM 

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

Afwezig: met bericht Michiel Hemminga

Gast: Jos van Doornik; Wil Martens; Cor Te Boekhorst (vanuit USA)


1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom met de mededeling, dat de vergadering niet 
met de Werkgroep Studie N247 start. Er zijn momenteel geen te melden punten en er waren ook geen 
vragen vanuit de werkgroepleden.

Jos geeft aan, uit interesse graag de hele vergadering te willen bijwonen, hij heeft geen speciale punten, die 
hij wil inbrengen. Is wel geïnteresseerd n.a.v. de mails betr. het KEBO-terrein. 

De voorzitter geeft een  samenvatting van de stand van zaken rondom ons co-creatie project N247. 


2. Concept Notulen DR-vergadering d.d. 2 december 2020. 
**blz 1- tekstueel geen op-aanmerkingen. 

*** N.a.v. Op de besluitenlijst mist de toezegging van alle deelnemers van de werkgroep dat zij het eens zijn 
met het hanteren van dezelfde 7 afspraken, die tussen de provincie en de dorpsraad gelden!!

*** N.a.v. meldt Johanna dat Dianne en Celine vanaf nu bij de vergaderingen van de werkgroep aanwezig 
zullen/willen zijn. 

*** N.a.v. de jeugdhooiberg en Anne van der Maas komt terug bij “Wat verder ter tafel komt.”

*** N.a.v. punt 4. Er hebben zich tot nu toe 7 mensen gemeld om onderhoudswerkzaamheden te verrichten 
op de Broeker begraafplaats. Als de beleidsmedewerker retour is op 17 januari zal Johanna de namen en 
gegevens doorgeven aan de gemeente. Actie: Johanna 
**blz 2- tekstueel geen op-aanmerkingen.

Bij deze worden de notulen goedgekeurd, met dank aan.....


3. Ingekomen post/mails naar aanleiding van: 
*** Belangrijk om te noteren dat het consensus overleg van 26 jan. 2021 verzet is naar 9 februari a.s. om de 
bureaus meer tijd te geven voor het maken van de offerte en presentatie. (zie mails Mara van B/Prov.)

*** N.a.v. de beantwoording vanuit de gemeente betr. de plannen voor het KEBO-terrein hebben we een 
telefoonnummer gekregen (0651286508) om contact op te nemen met HSB. Sicco is vanaf nu onze 
contactpersoon voor HSB. We zijn vanuit de DR geïnteresseerd wat de plannen zijn op korte termijn. En 
willen graag geïnformeerd blijven over de toekomstige plannen. Evt. uitnodigen?? Actie: Sicco.

*** Ivm afscheid Piet Hein Debets besluiten we hem een afscheidspresentje te gaan brengen.

Actie: Johanna 
*** N.a.v. de concept Woonvisie Waterland 2025 is er een reactie-nota binnen gekomen op onze 
opmerkingen. Oppervlakkige antwoorden en de financiering zou geen punt zijn! Alle projecten, die 
omschreven staan in de Woonvisie (toevoeging van 1000 woningen)kunnen worden gerealiseerd. Het klopt 
dat de provincie restricties oplegt, maar de gemeente zoekt waar mogelijk in eerste instantie naar 
binnenstedelijke locaties. Voor buiten-stedelijke locaties is overleg met de Provincie noodzakelijk. 

De 30/10/60 is voor het huidige college een gegeven, gezien het coalitieakkoord. Het idee hier achter zou 
zijn: leg het nu vast, dan staat het!


4. Wat verder ter tafel komt. 
***Wil M. zou graag willen weten wat er besproken is gedurende het Schouw-overleg. (online vergadering) 
Het gesprek was met de wethouder A.v.d. Weijenberg en de beleidsmedewerker M. de Vries. Goof geeft 
een samenvatting van de verschillende punten, die besproken zijn. KEBO-terrein; Vernieuwbouw school; 
oudpapier locatie; ratten/riool; schoolzone beschildering op het Nieuwland bij de school. De concept 
notulen zijn door het bestuurssecretariaat gemaakt, die hebben we nog niet ontvangen. Ook belangrijk voor 
ons, DR, is dat er een nieuwe wethouder is aangenomen voor de functie van Bas, t.w. mevr. Marieke van 
Dijk. Zij is 17 dec. j.l. geïnstalleerd en zal de komende tijd kennismakingsrondjes maken, in persona of 
digitaal. 

*** ten aanzien van de start van de vernieuwbouw school geeft Debbie aan, dat de overdracht naar SPOOR 
tot nu toe niet het gewenste resultaat heeft. Er wordt gesproken over een verhuizing in de zomervakantie, 
maar de inschatting is dat dat niet haalbaar is. De tijdelijke locatie en de route er naar toe is nog steeds 



geen onderwerp van gesprek met reële oplossingen! Het tijdspad wordt als  irreëel ingeschat! Als DR 
hebben wij onze zorgen geuit, verder zijn er momenteel geen andere mogelijkheden.

*** In de Volgermeer zijn erg veel loslopende honden, honden moeten daar aan de lijn! Goof pakt het (weer) 
op. Actie: Goof 
*** Jeugdhooiberg

De jeugdhooiberg is aan een grote opknapbeurt toe, dat geld gaat kosten. De Dorpsraad is  
verantwoordelijk voor het onderhoud. Johanna wil graag weten of alle bestuursleden hiervan op de hoogte 
zijn. En zo ja, de goedkeuring om tzt een offerte te bekijken voor het onderhoud in de vorm van een graffity-
project met jongeren uit Broek. Jerome (jongerenwerker) wil nog contact opnemen met de directeur van de 
Havenrakkers om te laten weten dat het oorspronkelijke  project niet meer uitgevoerd gaat worden.


Dit zou nl in eerste instantie gebeuren met jongeren uit groep 8, dat plan is van tafel. Allen akkoord! 

Johanna neemt contact op met de jongerenwerker. Actie: Johanna 

*** Overlast

En de jongerenwerker wil graag weten of er overlast is geweest, cq is, van/door Broeker jongeren. Hij heeft 
een aantal jongeren al gesproken, maar vermoedt dat er mogelijk meer aan de hand zou kunnen zijn. Het 
rondhangen bij het tunneltje met vuurwerk wordt in de vergadering genoemd en een aantal inbraken, o.a. 
op de Woudweeren. Uit niet afgesloten schuren zouden 2 vouwfietsen, een krat bier en wat gereedschap 
gestolen zijn. Dit lijken eerder kwajongens- dan professionele acties. 

Johanna zal dit aan de jongerenwerker laten weten. Actie: Johanna 

5. Rondvraag. 
Arda wil graag weten of we bekend zijn met de petitie ivm de 200m hoge windmolens, die Amsterdam zou 
willen laten neerzetten voor de kust van Durgerdam en Uidam, vlakbij de Amsterdamse wijk IJburg. In 
verschillende kranten wordt er melding van gemaakt, Arda verdiept zich hier verder in. 

****Petitie Windmolens IJburg kan getekend worden!****

Jos laat weten dat hij het een interessante bijeenkomst vond van de DR en geeft mee:

Blijf alert, blijf scherp!!

Er geen rondvragen meer zijnde sluit de voorzitter de vergadering!


Volgende Werkgroep Studie N247 en DR-vergadering woensdagavond 3 feb a.s. via ZOOM of TEAMS. 


