
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 7 april 2021!

Vergadering via ZOOM!

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter); Debbie Been; Sicco Weertman; Michiel Hemminga; Johanna 		
	 	 Huizer (notulist)

Afwezig: Arda Wolterbeek Muller (met bericht)

Gasten:  Hettie Pott-Buter; Cor Te Boekhorst; Wil Leijdekker.


!" Opening!
De voorzitter heet iedereen welkom en stelt kennismakingsrondje voor ivm onze gasten.


2. Concept Notulen d.d. 3 maart 2021!
Blz 1- tekstueel geen op-aanmerkingen, geen naar aanleiding van...

Blz 2- tekstueel geen op-aanmerkingen. N.a.v. meldt Cor dat de gemeente hem een overzicht 
heeft gestuurd van de 10 te kappen bomen, kap is terecht. Er is herplanting gepland.

***Debbie mist in de notulen dat we plannen om  in de volgende dr-vergaderingen eerst de punten 
te bespreken én vervolgens de ingekomen post. Dit om meer tijd te hebben voor het bespreken 
van de échte punten.

Hierbij notulen goedgekeurd, met dank aan....


3. Ingekomen post/mails, naar aanleiding van ....!
***ivm vraag vanuit het bestuurssecretariaat kiezen we ervoor om online kennis te maken met de 
nieuwe wethouder mevr. Marieke van Dijk. Johanna informeert bij Marinca( bestuurssecretariaat) 
naar mogelijke data. Actie: Johanna 

***Cor neemt wederom contact op met G.W. Niek Zwaag n.a.v. vastlopen vrachtauto op het 
Zuideinde. 

***deelnames in de overleg-structuur voorgesteld door Arcadis wordt later besloten, het betr. in 
ieder geval 13 of 14 en 21 april a.s.


4. Vernieuwbouwschool!
Bij de ingediende begroting voor de vernieuwbouw vorig jaar zijn een aantal punten vergeten. 
Gevolg: er  moet 7 ton aan financiering bij! Dit verzoek is terug bij de gemeente, BenW.

Ook wordt er niets verbouwd/verbeterd aan de gymzaal. Er is nu een technisch ontwerp, nog niet 
definitief. Namens de voorzitter van SDOB en de Dorpsraad is gepleit voor een realistische 
planning. Ook is het van belang om een goed plan te maken voor de verwachte 
verkeersproblematiek.  Zowel naar de tijdelijke locatie als bij de bouwlocatie. De verkeersstroom 
behoeft extra aandacht. Debbie zal dit opnieuw inbrengen. Actie: Debbie!

5. B&B’s in Broek in Waterland.

Cor (evenals anderen) hebben hun zorg uitgesproken voor het toenemende aantal b&b’s in Broek.

Ook de Airb&b en natuurhuisje.nl hebben veel adressen in Broek, schatting is dat het er zeker 
meer zijn dan 100. Parkeeroverlast is vooral een gevolg hiervan. De gemeente kan deze groei niet 
beteugelen, er is geen maximum vastgesteld. Wel is het belangrijk om, als bewoners van Broek 
alert te blijven en mogelijke misstanden aan te kaarten. Er ligt hier geen specifieke rol voor de 
dorpsraad. We kunnen het wel meenemen in onze volgende Schouw als aandachtspunt bij het 
opstellen van de agenda. Actie: Johanna


6. Dorpsraadkrant (wie doet wat en wanneer)

Ivm de huidige drukte (kick off, etc Arcadis) besluiten we dat 12 mei de inleverdatum is voor de 
artikelen voor de DR-krant. Zie voor de verdeling van de te schrijven artikelen de notulen van 3 
maart j.l. Na een inhoudelijke check, (door Goof en Johanna) wordt de krant gemaakt door Studio 
Layout Hans Mulder, hier in Broek. Verspreiding kan dan in de eerste week van juni. Johanna 
checkt nog bij Hans Mulder of dat gaat lukken. Actie: Johanna 


7. Wat verder ter tafel komt.!
*** de DR-vergadering in mei komt te vervallen, omdat het op 5 mei valt. Johanna informeert via 
BG, het netwerk en de DR-site. Actie: Johanna!

http://natuurhuisje.nl


*** Plan Hageweer. Goof en Debbie hebben het hoofd Groenvoorziening (Mark de Vries) gevraagd 
om het Hageweer pleintje te verbeteren. Mark maakt plan, dat uitgevoerd gaat worden door de 
omwonenden. Doel: gemeente wil voorbeeld stellen om “verstening” van de buurten tegen te 
gaan en groen meer kans te geven.

*** HSB. Het college B&W hebben positief gereageerd op het ingediende plan voor de 
nieuwbouw/ontwikkeling van het KEBO-terrein. HSB heeft een richting meegekregen betr. het 
programma voor o.a. sociale woningen, etc etc. Een bijgesteld plan gaat opnieuw naar B&W.

Momenteel is HSB bezig te onderzoeken of zij hun metselschool tijdelijk kunnen onderbrengen in 
het oude kebo-gebouw. zie verder`; https://www.hsb-volendam.nl/project/kebo-locatie/

*** WBTR- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Met ingang van 1 juli a.s. wordt de nieuwe wet WBTR van kracht. Ook onze statuten zullen 
aangepast moeten worden. Goof en Johanna zullen de statuten erop nalezen . We agenderen dit 
op de DR-vergadering van juni.a.s. Actie: Goof/Johanna!
*** ivm corona wordt er geen oud papier opgehaald. Er is de mogelijkheid om het papier zelf naar 
de SOOS container te brengen bij de brandweerkazerne of het buiten te zetten voor de 
ophaaldienst van de school. I.p. is dat op de eerste zaterdag van de maand. Debbie checkt of en 
wanneer. Actie: Debbie!
*** Terugrapportage Werkgroep Overleg met Arcadis d.d. 6 april j.l.

Dinsdagavond vond de “kick off” plaats met Arcadis, het ingenieursbureau dat de verdere 
uitwerking gaat doen voor een Onderdoorgang. 

Zij zijn het geworden, na de presentatie van in totaal 3 bureaus. 

Arcadis presenteerde zich via een power-point met de werkzaamheden op hoofdlijnen, t.w.: 

**ABC-toets; KES traject (alle stakeholders); 

**Conditionerende Onderzoeken ( bureaustudie- en veldonderzoeken); 

**Ontwerp (duurzaamheid en innovatie); 

**Kosten- (investering- en beheer- en onderhoudsramingen); 

**Verkeersmodellering (input van MKBA) ; 

**Omgevingsmanagement (participatietraject)

Het was uiteindelijk geen prettige ervaring voor ons als dorpsraad en werkgroep  Duidelijk is dat 
er pas op de plaats gemaakt moet worden, de communicatie vraagt meer aandacht. Goof neemt 
contact op met Bram om op korte termijn daar een afspraak over te maken. Debbie, Johanna en 
Goof treden op namens de Dorpsraad. Actie: Goof/Debbie/Johanna!

8. Rondvraag!
Sicco: is met vakantie als het online gesprek met de burgemeester gepland staat. Probeert het bij 
te wonen, graag link doorsturen. Actie: Johanna!
Cor: het probleem van de geparkeerde aanhangwagens bij de Trambaan is bijna opgelost. Er 
staat er nog 1. Wordt vervolgd...

Debbie: ophalen oud papier voor de Havenrakkers is op 17/4, en gaat vermeld worden in het BG-
krantje.

Er verder geen rondvraag meer zijnde, last de voorzitter 2 minuten pauze in om vervolgens door 
te gaan met de Jaarvergadering.


De dorpsraadvergadering van 5 mei vervalt, eerstvolgende is woensdagavond 2 juni 2021! 


 !

 


