
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 2 juni 2021 

Vergadering via ZOOM 

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter); Arda Wolterbeek-Muller; Sicco Weertman; Michiel Hemminga; 
Johanna Huizer (notulist)

Afwezig: Debbie Been (met bericht)

Gasten: Hettie Pott-Buter; Tommy Page; Cor Te Boekhorst


1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen opnieuw welkom. Johanna geeft aan dat er 2 
extra agenda-punten zijn. Verslagje Debbie ivm vernieuwbouw-school en Uitspraak Rechtbank 
Haarlem (kunnen bij punt 6 “wat verder ter tafel”).


2. Concept Notulen DR-vergadering d.d. 7 april 2021

Blz 1- tekstueel . Achternaam Hettie staat verkeerd om, wordt gewijzigd.

** n.a.v. punt 3. Het kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Marieke van Dijk heeft 
plaatsgevonden, het was een aangenaam en interessant gesprek.

Blz 2- tekstueel geen op-aanmerkingen. 

** ter info: er is een nieuwe wethouder ter vervanging van het aftreden van Jelle Kaars, die om 
gezondheidsredenen afscheid nam. Naam: Theo van Eijk ( zeer bekend met gemeentelijke 
politieke kwesties, was eerder wethouder/ burgemeester/waarnemend burgemeester, komt uit 
CDA)

Alle actiepunten zijn gedaan, er verder geen op-aanmerkingen zijnde worden de notulen bij deze 
goedgekeurd, met dank aan Johanna.


3. Ingekomen post/mails, naar aanleiding van: 
*** Vervolgstudie N247. De samenwerking met Arcadis kan beter, er moet erg veel energie 
gestoken worden in een goede vorm van communiceren en duidelijk maken wat co-creatie 
inhoudt, etc.

*** Op 17 mei is een kennismaking-gesprek geweest met de nieuwe burgemeester mevr. Marian 
van der Weele (in persona). Goof heeft daarna met haar een kort rondje Broek gelopen. Verdere 
kennismaking gebeurde n.a.v. de gewelddadige overval in A’dam noord met alle gevolgen van 
dien voor BiW! 

*** Goof was bij de Jaarvergadering van Dorpswerk NH aanwezig in zijn functie van 
kascommissie-lid. Belangrijke club, vooral ook voor de vele kleine kernen in Noord-Holland. Er is 
binnenkort een vacature voor een nieuwe voorzitter. Praat het rond!!

*** Klacht van P. Bristoll wordt meegenomen in eerstvolgende Schouw. Het betreft niet alleen de 
zandberg, maar ook de 2 parkeerplaatsen t.o. de vroegere winkel van Jesse. Zorgt voor slechte 
entree het dorp in/uit voor auto’s m.n.  Tegenargument is, dat deze plaatsen zorgen voor 
langzaam rijdend verkeer op het Nieuwland. Een kwetsbare plek m.n. ook vanwege de vele 
schoolgaande kinderen op de fiets of te voet!

*** VINU (van idee naar uitvoering) is een externe, onafhankelijke partij, die ons co-creatie proces 
beschrijft en evalueert. Welke lessen zijn hieruit te leren, b.v. De Provincie is opdrachtgever.

*** TOP 3 risico’s is besproken in het werkgroep-overleg. Johanna maakt verslag hiervan, dat zij 
aan alle deelnemers voorlegt, er wordt een TOP 3 p.p. gemaakt en opgestuurd voor het eind van 
week 23. Actie: Johanna

*** Extra ingekomen post van de Rechtbank te Haarlem. Ons beroep (tezamen met Oud Broek, St. 
Broeker Kerk en 2 omwonenden) is ongegrond verklaard helaas. Zaterdag 5 juni komen we 
opnieuw bij elkaar om te kijken of een beroep op deze uitspraak zinvol zou kunnen. Vraag: zijn wij, 
als bestuursleden van de St. Dorpsraad Broek in Waterland akkoord met een eventuele verdere 
actie? Antwoord: ja. Actie: Johanna


4. Follow up overval A’dam noord- Galggouw

Na de gewelddadige overval in A’dam noord met de eindfase in Broek in Waterland (schietende 
criminelen) heeft de burgemeester Goof, als voorzitter van de dorpsraad gebeld en gevraagd om 
mee te doen aan de avond voor de directbetrokkenen. Burgemeester zeer betrokken, 
ondersteunend en warm.  Debbie is de contact persoon voor de nazorg en was aanwezig bij een 



tweede avond voor andere betrokkenen. Aanpak was zeer professioneel, met ondersteunend 
personeel GGD, hulpverlening, politie. 

Wachten is op het herstel van de weg, waar de 2 auto’s brandend werden achtergelaten. Valt 
onder de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap. In de gaten houden, anders er werk 
van maken.


5. Dorpsraadkrant

Alle artikelen zijn aangeleverd, geredigeerd en naar de grafisch ontwerper gestuurd. (voor 1 artikel 
was er helaas geen plaats, kan volgende krant mee). 2 vragen: laten we ook de “donatie-kaart” 
bijvoegen bij het wegbrengen en kunnen we de bezorg-prijs verhogen naar €60,-? In beide 
gevallen besluiten we: ja! Actie: Johanna 
Als er meer bekend is over de vervolgstudie N247, dan eind van het jaar nog een krant in 
samenwerking met de provincie? Wordt vervolgd....


6. Wat verder ter tafel komt. 
** n.a.v de nieuwe wet Bestuur en de consequenties die voor ons heeft, zoeken Goof en Johanna 
uit wat er moet gebeuren. Actie: Goof/Johanna 
** Presentatie wijkagenten. Er ligt een aanbod van de wijkagenten om zich voor te stellen en 
vertellen wat zij doen. Idee om het in het najaar te organiseren of wellicht bij de volgende 
Jaarvergadering. Actie: Johanna

** n.a.v. de vernieuwbouwschool is er nu een twee-wekelijks overleg over de voortgang. Nog 
onbekend wanneer de start van de bouw zal zijn. De verkeersveiligheid blijft aandachtspunt!!     

7. Rondvraag. 
** is het bekend wat de direct-omwonenden doen, bij alweer een B&B aanvraag, is onbekend!

** mochten er weer proceskosten gemaakt worden, is dan een crowdfundings actie voor het 
behoud van de monumentale boom een optie? Johanna neem het mee naar het overleg. 

Actie: Johanna

** vergaderen wij in juli? Ja, eerstvolgend werkgroep overleg en DR-vergadering op

woensdagavond 7 juli a.s.. (Goof ws niet aanwezig)

We vergaderen niet in augustus, maar weer op woensdagavond 1 september a.d.


Er verder geen rondvragen meer zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.50 uur 
  


