
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 7 juli 2021!

Vergadering via ZOOM!

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

Afwezig: Debbie Been; Johanna Huizer (met bericht)

Gasten: Cor Te Boekhorst


1. Opening Dorpsraadvergadering!
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen opnieuw welkom.

Toevoeging van bespreekpunten bij wvvtk :  oud papier, mail van Debbie over de Havenrakkers 

2. Concept Notulen DR-vergadering d.d. 2 juni 2021!
Geen opmerkingen tekstueel of n.a.v.  

Actiepunten 
- TOP 3 risico’s zijn opgestuurd 
- Vervolgactie m.b.t. Kerkpleinzaak – zie punt 5  
- Wijkagenten presentatie in het najaar– Johanna heeft opgevolgd 
- Crowdfunding voor monumentale boom – Johanna neemt dit mee in het overleg over het Kerkplein 
- WBTR- zie punt 4  
- Donatiekaart bij DRkrant en bijkomende kosten – Johanna heeft dit geregeld 
Alle actiepunten zijn/worden opgevolgd, er verder geen op-aanmerkingen zijnde worden de 
notulen bij deze goedgekeurd, met dank aan .....


3. Ingekomen post/mails, naar aanleiding van:!
*** mails: Vervolgstudie N247 (ateliers/info bijeenkomsten)

*** mails: VINU (verslaglegging van de afspraak op 1 juni 2021)

*** mails: Dorpswerk NH: Gemeenteraadsverkiezingen 2022)

*** mails: Dorpsraadkrant; n.a.v. artikel “wonen op het P Ph Plantsoen”  
Ondanks dat er afstemming is geweest over de inhoud van het artikel heeft dit veel commotie teweeg 
gebracht. De afspraken tussen de Wooncie en gemeente zijn niet duidelijk. Het artikel heeft onnodig hoge 
verwachtingen gewekt m.b.t. beschikbaarheid van woningen. Het goede bericht is dat het nog lange tijd 
sociale woningen blijven. 
*** mails: Notaris i.h.k.v. de WBTR

Zie punt 4  !
*** mails: Arcadis/ Prov. N-H

*** mails: Kerkplein 11-12 (bezwaren cie)

Zie punt 5.!
*** mail: Factuur Broekerhuis (17 mei jl.)

*** mail: Verslagen van verschillende stakeholders overleggen

*** mail: Vervoersregio A’dam ed. juni 2021

*** mail: Zomer editie ‘t Zwaantje 


4. Stand van zaken WBTR

De DR gaat een notaris inhuren om wijzigingen vanwege de nieuwe weet WBTR door te voeren in de 
statuten. Kosten €660, incl. BTW. Hun voorstel is inmiddels ontvangen en wordt binnenkort besproken door 
voorzitter en secretaris. Actie Goof en Johanna 
 

5. Stand van zaken Kerkplein 

De rechtszaak bij de Raad van State met Broekerkerk en Oud-Broek tegen het Kerkplein is verloren. Er is nu 
gezamenlijk door DR, St Broeker Kerk en Historische Ver. Broek een WOB verzoek ingediend bij de 
gemeente om inzage te krijgen in de stukken vanaf 2016 over de besluitvorming. Het is een B&B en het kan 
niet zo zijn dat er zomaar een hotel komt. Er volgt een gesprek met Burgemeester en Wethouders. Johanna 
neemt deel aan het overleg met de bezwarencommissie vanavond. 
Daarnaast wordt een verkeerskundige ingeschakeld om de impact van het verkeer naar en van de geplande 
parkeerplaatsen op het Kerkplein te beoordelen. 



Cor vraagt of er niet meer ruchtbaarheid gegeven moet worden over deze situatie in het dorpshart. Goof 
vraagt Johanna dit in te brengen in haar overleg met de andere partijen. !

6.Wat verder ter tafel komt.!

• Havenrakkers: Debbie bericht dat het contract voor de (ver)bouw van de school rond is. Er zijn nog 
wel onduidelijkheden rond de tijdelijke huisvesting m.b.t. de fundering.  De verwachting is dat de 
verhuizing zal plaatsvinden in de herfstvakantie. Een nieuwsbrief volgt binnenkort. De 
verkeerssituatie is in kaart gebracht en er komt een plan. Het Keerngouw hoort betrokken te worden 
bij de inrichting van het verkeer – hoe zit het i.h.a. met de informatievoorziening aan omwonenden? 

• Niek Zwaag gaat in juli weg bij de gemeente Waterland. Het is niet bekend of er een afscheid wordt 
gehouden. 

• Oud papier bij Heemsweer heeft voor overlast gezorgd. Bewoners aldaar hadden verwacht dat er op 
die zaterdag papier zou worden opgehaald door de school en het is gaan zwerven. Enkelen hebben 
na rumoer op Facebook de boel weer opgeruimd. De informatie op de afvalwijzer app bleek niet te 
kloppen. Michiel heeft gemeente gemaild om verduidelijking. Actie Michiel 

7. Rondvraag!
• Cor merkt op dat de toekomstvisie van Eilandraad Marken er fantastisch uit ziet. Een idee voor 

Broek wanneer het dossier N247 in de bouwfase komt? 
• Michiel stelt weer live ontmoetingen voor van de dorpsraad; Arda en Sicco zijn het daarmee eens. 

Goof antwoordt dat dit de bedoeling is vanaf september, uiteraard rekening houdend met de dan 
geldende corona regels. 

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering om 21.45u.


De volgende vergadering is op 1 september a.s.



