
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 3 feb. 2021 

Vergadering via ZOOM 

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

Gast: Cor Te Boekhorst; Wil Martens


1. Opening 
Goof opent de DR-vergadering en heet Sicco en Wil welkom. Er blijken wat problemen te zijn 
geweest om via Pleio de werkgroep vergadering bij te wonen. In maart even aandacht aan 
besteden.


2. Concept notulen DR-vergadering d.d. 6 januari 2021 
Tekstueel blz 1 en 2: geen op-aanmerkingen. 

Geen verdere punten, bij deze worden de notulen goedgekeurd, met dank aan.....


3. Ingekomen post/mails, naar aanleiding van: 
** n.a.v. onderhoud begraafplaats zijn er 8 aanmeldingen binnen gekomen! Doorgestuurd naar de 
beleidsmedewerker, die de organisatie verder regelt. De oproep in het BG-krantje kan er uit.

Actie: Johanna 
**  n.a.v. de loslopende honden heeft Goof dit probleem weer doorgegeven. Het is een pijn-punt 
dossier, omdat er niet gehandhaafd wordt.

**  n.a.v. de jeugdhooiberg. Er worden nieuwe plannen gemaakt voor in het voorjaar.

**  n.a.v. de digitale bijeenkomsten hebben zich opgegeven 15/2 Johanna en Cor; 16/2 Goof en 
Cor en 18/2 Sicco en Cor. Graag opgeven via Pleio!

** Goof legt uit wat Pleio is en adviseert W. om contact op te nemen met Bram als het hem niet 
lukt om zich aan te melden.

**  n.a.v. de boten en de aanhangers, dit pakt Cor weer op als hij retour is uit USA.


4. Plan van Aanpak VINU (van idee naar uitvoering)

Goof geeft kort uitleg over wat VINU is en doet. Een onafhankelijk bureau dat het proces bekijkt, 
meedoet en zo als een soort coach kan functioneren. Wat gaat er goed, wat fout, wat is de 
meerwaarde. Ze zijn geen belangenbehartiger! Ze hebben een aantal onderzoeksvragen en 
voeren de evaluatie van de co-creatie N247 in een 5 stappenplan uit. Ze ronden elke stap af met 
een product, dat besproken wordt met de opdrachtgever en vertegenwoordigers van de 
Dorpsraad. De onderzoeksvragen vormen de inhoud van de producten. 

5. Wat verder ter tafel komt. 
** contact HSB. 

Sicco heeft contact met dhr. Deurwaarder van HSB.Er is nog niet veel bekend over de 
bouwplannen, er zouden al wel schetsen zijn aangeleverd bij de gemeente (Jelle Kaars).

Op dit moment wordt het kebo-terrein vooral gebruikt als opslag van materiaal. Afspraak wordt 
gemaakt dat Sicco bij de betreffende beleidsmedewerker Roeldinkveldboom informeert of er al 
iets inhoudelijks te melden is, bv betr. een winkel/supermarkt, etc. Actie: Sicco 
** actie rondom windturbines.

Arda is hier verder ingedoken. DorpswerkN-H organiseert 2 avonden over de regionale 
ontwikkelingen, betr. windmolens/zonnepanelen. Het doel is: in eigen energie voorzien! Hoe dat te 
bereiken kent meerdere wegen, met voor- en tegenstanders. M.n. de grote windturbines, die 
“gepland” staan bij Marken roepen erg veel weerstand op. Arda checkt nog bij Dorpswerk N-H 
wat wij (DR) zouden kunnen melden over RES. Actie: Arda

** financieel jaaroverzicht 2020.

Johanna checkt bij Johan Lok of hij weer deel wil nemen aan de kascommissie.Actie: Johanna

** Nieuwe Dorpsraadkrant op de volgende agenda.


6. Rondvraag. 
Cor: wat wordt er gedaan tegen de veelvoud en alle goedkeuringen van B&B’s hier in Broek in 
Waterland? Komt op de agenda van 3 maart a.s.




Michiel: wat wordt er gedaan aan de jeugdhooiberg? Er zou veel geblowd worden. Zie eerder 
punt, er wordt door de jongerenwerker een plan uitgewerkt met een Broeker graffity kunstenaar.

Wil: is er bij de DR ooit een vraag binnengekomen betr. glasvezel. Nee, heeft DR zich niet mee 
bezig gehouden

Er verder geen rondvragen zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.10 uur.


  


 


