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Jaarverslag 2019 en 2020  

Dorpsraad Broek in Waterland 
 
Voor u ligt een samenvatting van de belangrijkste activiteiten van de Dorpsraad Broek in 
Waterland in 2019 en 2020. Ook informeren we u over de huidige samenstelling van het bestuur. 
Voor een volledig beeld van al onze activiteiten verwijzen wij u graag naar onze website: 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl. 
Vanwege de Corona pandemie is in 2020 vanaf maart een aantal keer online vergaderd, op de 
maand september na toen er een versoepeling was van de corona regels. Ook is vanwege Corona 
de jaarvergadering 2019 niet doorgegaan, vandaar dat ook de activiteiten van 2019 in dit 
gecombineerde jaarverslag zijn opgenomen. 
 
De Dorpsraad is voor de gemeente Waterland het eerste aanspreekpunt van de inwoners van de 
kern Broek in Waterland.  
 

1. Bereikbaarheid Waterland 
 

De Dorpsraad houdt zich vanaf 2014 actief bezig met het realiseren van een onderdoorgang van  
de N247 door het dorp als onderdeel van ‘Bereikbaarheid Waterland’. Eind 2018 zou er een besluit 
genomen worden over één van de toen op tafel liggende varianten voor een onderdoorgang. Er is 
toen besloten om besluitvorming over het vervolgtraject door te schuiven tot na de provinciale 
verkiezingen van maart 2019. In het nieuwe coalitieakkoord is over de onderdoorgang 
opgenomen: Om het leefbaarheid-probleem in Broek in Waterland op te lossen zal, in lijn met het 
proces van co-creatie dat is doorlopen, een tweebaans-onderdoorgang van de N247 worden 
aangelegd. Zo worden de twee delen van het dorp weer met elkaar verbonden en ontstaat meer 
ruimte voor fietsers en voetgangers. We leveren een bijdrage aan de realisatie van de 
onderdoorgang. 
Op 29 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten, mede op advies van de regionale 
bestuurders, besloten om in een vervolgstudie zowel een onderdoorgang met één rijbaan per 
richting nader te onderzoeken als een onderdoorgang waarbij per rijrichting ook ruimte is voor 
een vrij liggende busbaan. In 2021 wordt deze studie verder uitgewerkt, dit zal een jaar duren. Dan 
is in de loop van 2022 duidelijkheid welke variant zal worden gekozen. De werkgroep 
Onderdoorgang van de Dorpsraad heeft in november 2020 een herstart gemaakt. 
 

2. Broekers tegen corona 
 

Eind maart 2020 is door enkele actieve Broekers het initiatief: Broekers tegen corona gestart. Het 
initiatief is van meet af aan zeer breed ondersteund. De Dorpsraad heeft in april een online-
bijeenkomst gehouden met veel lokale organisaties. Alle organisaties ondersteunen het initiatief 
van harte. Door de initiatief nemers zijn lokale app-groepen opgesteld, brieven verstuurd en 
intensief gecommuniceerd om te zorgen dat geen enkele inwoner buiten de boot zou vallen. 

3. Ruimtelijke Ordening in Broek 
In 2019 en 2020 is de Dorpsraad betrokken bij de “vernieuw”-bouw van de school De 
Havenrakkers. Dit is aan het eind van 2020 nog steeds niet geregeld.  

http://www.dorpsraadbroekinwaterland.nl/
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De Dorpsraad is in deze periode actief betrokken bij bezwaren tegen de plannen op Kerkplein 11-
12, en trekt hierin samen op met Vereniging Oud Broek, Stichting Broeker Kerk en enkele direct 
aanwonenden. 
Er is weinig nieuws te melden over de bouwplannen op de voormalige KEBO locatie. Inmiddels is 
er een nieuwe projectontwikkelaar HSB, die het terrein voorlopig als opslagruimte gebruikt. 
Hopelijk komt er in 2021 duidelijkheid over de realisering van deze plannen, waaronder een 
buurtsuper en woningen. 
Een ander langlopend dossier is de verplaatsing van het transformatorhuisje van Liander aan de 
Keerngouw.  Al is er nu een mogelijk nieuwe locatie, van verdere vorderingen is geen sprake. 
 

 4. Ratten en riool 
Vanaf 2019 zijn er bij de Dorpsraad veel meldingen binnengekomen over overlast door ratten en 
stinkende riolen. Na het plaatsen van een oproep van de Dorpsraad zijn meer dan (70!) klachten 
binnengekomen. Deze zijn verzameld en met de Gemeente besproken. Na een jaar kwam in de 
zomer de gemeente met meer duidelijkheid: Op basis van het KAD rapport dat zij heeft laten 
uitvoeren zet de gemeente niet in op de actieve bestrijding van ratten in de openbare ruimte. De 
belangrijkste reden daarvoor is dat onvoldoende duidelijk is waar én of zich rattennesten 
bevinden in de openbare ruimte. Ratten zouden afkomen op voedsel en schuilplaatsen die in 
mindere mate in de openbare ruimte te vinden zijn. Volgens de gemeente bestaat er geen relatie 
tussen de ratten overlast en de riolering. Vanwege de toenemende kans op extreme regenbuien 
en vanwege de ouderdom van de riolering gaat de gemeente op enkele plekken in Broek de 
riolering vernieuwen.  

5. Communicatie 

Website 

De website houden we regelmatig bij met actuele informatie, de vergaderstukken zijn hier te 
vinden. Voor de Onderdoorgang is een eigen web adres: www.onderdoorgangbroek.nl. De 
website is in 2020 3226 maal bekeken door 1580 verschillende bezoekers (in 2019 3656 maal 
bekeken door 1608 bezoekers).  
Bezoekers bleven gemiddeld 55 seconden op de website. 75% bekeek de website op een desktop, 
22% via een smartphone en 3% via een tablet. De dag met een duidelijke piek in de 
bezoekersaantallen was 26 februari. De best bekeken pagina is de welkomspagina, met 834 
paginaweergaven. 22% van de bezoekers komt op de site via een zoekmachine. 
 

Krant 

In 2019 en in 2020 is steeds een nummer van de Dorpsraadkrant uitgebracht. Ook verschijnt 
regelmatig bericht in de Broekergemeenschap. 
 

Sociale media 

De Dorpsraad is ook actief op Facebook en Twitter. Via deze sociale media houden wij 
geïnteresseerden op de hoogte van onze bezigheden, vergaderdata en andere updates. Per jaar 
krijgen we meer bereik, dat merken we o.a. door meer Facebook ‘likes’ en  ‘followers’ en Twitter-
volgers. Per eind 2020 zijn er  257 ‘likes’ en 286 ‘followers’ op de pagina ‘dorpsraad broek in 
waterland’ (ter vergelijk: eind 2017 waren dit 134 ‘likes’ resp. 137 ‘followers’). Op de pagina 
‘onderdoorgang waterland’ zijn er per eind 2020 377 ‘likes’en 399 ‘followers’( per eind 2017 
waren dat 295 ‘likes’ en 290 ‘followers’). Een geleidelijke toename van de belangstelling dus.  
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6. Halfjaarlijks overleg met de wethouder 
In november 2020 vond het overleg met wethouder Astrid van den Weijenberg online plaats, in 
aanwezigheid van Mark de Vries, coördinator Openbare Werken van de gemeente. Tijdens dit 
overleg kwamen alle relevante zaken aan orde zoals de onderdoorgang, bouwplannen op het 
voormalig KEBO terrein, de Brede School in Broek, ratten overlast en het Liander huisje. 

7. Juridisch spreekuur 
Ook in 2019 en 2020 heeft de Dorpsraad het maandelijks gratis spreekuur georganiseerd. Hiervan 
hebben in 2019 5 mensen gebruik gemaakt en in 2020 8 mensen. 

8. Donaties in 2019 en 2020 
Sinds het afschaffen van het bijsluiten van de acceptgiro voor de jaarlijkse donatie enkele jaren 
geleden was het ontvangen bedrag aan donaties sterk teruggelopen. In 2018 is door een huis-aan-
huis actie met een speciale donatie-kaart geld opgehaald,  waarmee toen voldoende financiële 
middelen zijn vergaard. Gelukkig maken steeds meer bewoners van Broek een jaarlijkse donatie 
over! De financiële verantwoording voor onze jaarlijkse uitgaven legt de Dorpsraad af middels een 
jaarlijks financieel jaaroverzicht. Dit overzicht wordt ná de jaarvergadering op de dorpsraad site 
gepubliceerd. 

9. Overig 
Verder is de dorpsraad in 2019 en 2020 bezig geweest met: 

 Jaarvergadering gekoppeld met inhoudelijk thema. In april 2019 hielden we voor het eerst 
de jaarvergadering gekoppeld aan een inhoudelijk thema (‘democratische vernieuwing’) 
met gastspreekster Claartje Brons van het Ministerie Binnenlandse Zaken. De bedoeling is 
dit jaarlijks te doen, vanwege Corona is dit even niet mogelijk;  

 Halfjaarlijks overleg met de wethouder. Vanwege Corona heeft in 2020 geen live schouw 
plaatsgevonden; 

 De fusieplannen van onze gemeente, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot het blijven 
bestaan van de Gemeente Waterland; 

 De gevaarlijke verkeerssituatie op kruispunt Zuideinde/Eilandweg; 

 Diverse meldingen van overlast van toenemend toerisme in ons dorp; 

 Waarschuwingsborden in de voetgangers/fiets tunnel aan de Provincie; 

 Doorverwijzen van bewoners naar de juiste loketten bij de gemeente; 

 deelname aan het Kernradenoverleg, georganiseerd door de Gemeente Waterland; 

 lid van de vereniging Dorpswerk Noord-Holland. 
 

Samenstelling bestuur 

Hieronder de samenstelling van het bestuur per 31 december 2020: 
 
Voorzitter: Goof Buijs 
Secretaris/waarnemend penningmeester: Johanna Huizer 
Bestuurslid: Debbie Been 
Bestuurslid: Michiel Hemminga 
Bestuurslid: Arda Wolterbeek Muller 
Bestuurslid: Sicco Weertman 
 
 
Maart 2021 
Goof Buijs 


