
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 1 september 2021 

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

Gast: Cor Te Boekhorst


1. Opening 
De voorzitter heet ons allen welkom op deze eerste dorpsraadvergadering in persona! Het blijkt 
dat niet iedereen gevaccineerd is, hetgeen leidt tot de nodige afstand houden en wellicht in de 
toekomst toch weer via zoom-vergaderen?


2. Concept notulen dr-vergadering d.d. 7 juli 2021. 
** Blz 1- tekstueel geen op-aanmerkingen. Alle acties punten gedaan en/of komen terug in de 
vergadering.

** Blz 2- tekstueel geen op-aanmerkingen. Punt 6: actie van Michiel ivm oud papier moet nog 
gedaan worden Actie: Michiel. 
Er verder geen op-aanmerkingen/aanvullingen zijnde worden de notulen goedgekeurd met dank 
aan.


3. Ingekomen post/mails, naar aanleiding van : 
** Ateliers en Inloopavond data zijn nu bekend : 4 okt - eindfase in het Broekerhuis; 13 okt - 
inloopavond, nog niet bekend waar; 17 nov. bouwfase ook in Broekerhuis.

** De samenwerking tussen G.W. (Lonneke van Vl) betr. woningen op het Ph.P.Plantsoen 
Stadsherstel en Dorpsraad loopt nu goed. Wij konden geïnteresseerden inlichten over inschrijving 
nav bericht vanuit de G.W.

** De werkgroep studie N247 van de dorpsraad bestaat nu uit 10 mensen, die enthousiast 
proberen mee te denken / mee doen met overleggen, etc, etc.

** Deelname aan de Klankbordgroep RecoN247 gaan Maarten L, Cor Te B en Arda W M doen. 
Johanna informeert de omgevingsmanager. Actie: Johanna

** Cor Te B en Goof zijn aanwezig op het KES hulpdiensten op 20 sept. a.s. 11.00 - 12.30 uur.

Johanna geeft dit door aan Rinaldo T. (Arcadis) Actie: Johanna

** mail Sandra Dr. komt terug bij wat verder ter tafel.


4. Stand van zaken WBTR( bespreking/goedkeuring nieuwe statuten)

** door de vakantieperiode heeft nog niet iedereen de tijd gehad om goed naar het concept van 
de nieuwe statuten te kijken, b.v. 

** hoe gaat het stemmen en waarover en hoe wordt het vastgelegd, etc, etc. 

** Ook moet het gehele bestuur elke 3 jaar wisselen en/of opnieuw gekozen worden. Tot nu toe 
deden we dit niet, het voorstel is om dit m.i.v. 2022 te gaan doen. 

** Er moet een persoon komen, die kan waarnemen als het hele bestuur uitvalt. 

Vraag wordt neergelegd bij Cor Te B. 

Dit alles vraagt nog meer bedenktijd. We spreken af, dat we op de volgende 
dorpsraadvergadering (6 okt.2021) tot een besluit komen om onze goedkeuring te geven aan de 
nieuwe statuten of dat we dingen veranderd willen hebben.

Mochten er vragen zijn, graag asap aan Johanna laten weten, dan kan zij dit voorleggen aan 
notaris Karin de Vries. Johanna laat haar weten dat we in oktober een goedkeuring zullen geven. 
Actie: Johanna 

5. Stand van zaken Kerkplein (WOB verzoek)

Na een eerste uitstel van 4 weken heeft de G.W. zeer zakelijk gereageerd, niet inhoudelijk 
ingaande op de gestelde vragen. Datgene wat zij lieten weten was bij ons allen bekend en dus 
heeft het WOB-verzoek tot nu toe niet opgeleverd dat er meer duidelijkheid en helderheid komt 
over de totstandkoming van o.a. de omgevingsvergunning voor Kerkplein 11. Aanstaande 
zaterdag 4 sept. komen de betrokken partijen nogmaals bij elkaar om te bespreken en evt te 
besluiten wat te doen met deze reactie. Vanuit de Bezwarencommissie moeten we ook nog horen 
of de G.W. juist heeft gehandeld of dat de afgegeven vergunning ingetrokken moet worden, zoals  
gevraagd door “ons”. Wordt vervolgd…..




6. Onderdoorgang. 
** de onderdoorgang is vanaf nu een vast punt op de agenda. O.a. om terugrapportage te doen 
van het werkgroep-overleg en evt op-aanmerkingen.

31 augustus eerste x werkgroep overleg op de dinsdagavond, hetgeen nu de vaste avond wordt 
voor de werkgroep. Er kunnen zo meer mensen aanwezig zijn. Het was een goede bijeenkomst. 
Wel bleek dat het prettig is als de projectleider van Arcadis Loek Mattheij er bij is om de 
technische vragen te beantwoorden. Dat wordt geregeld.


7.Wat verder ter tafel komt. 
** Vernieuwbouwschool. Debbie is vanuit de dorpsraad aanwezig bij de verschillende overleggen 
en heeft hiervan een verslagje gemaakt voor  het  Broekergemeenschapkrantje. Er is hoopvolle 
berichtgeving, maar toch ook nog onduidelijkheid over de oplossing voor een aantal problemen, 
m.n. de verkeersveiligheid. Over wanneer de verhuizing naar de noodgebouwen zal zijn en de 
start van de bouwfase is nog geen exacte datum bekend.

** Sandra Dr. heeft een mail gestuurd waarin zij haar verontrusting uit over de grote 
touristenbussen, die weer veel mensen uitladen op de meest onmogelijke plekken. Dit probleem 
is natuurlijk bij ons bekend. Arda en Sicco gaan zich buigen over een plan om dit probleem nu 
beheersbaar te krijgen. Want het parkeervak op het Nieuwland wordt pas gerealiseerd door de  
G.W. als er een nieuwe inrichting wordt gemaakt voor het Nieuwland, na de bouwfase van de 
school! Actie: Arda en Sicco 
** de Jeugdhooiberg is aan ‘Opmaak” toe. Ivm ziekte jongerenwerker Jerome is er een lacune 
gekomen in de afspraken over wie wat doet en wanneer. Johanna zal Jerome benaderen om het 
weer vlot te trekken. Actie: Johanna 

8. Rondvraag   
Er verder geen rondvraag zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 uur. 

Volgende dorpsraadvergadering op woensdagavond 6 oktober a.s. I.p. in persona in het 
Broekerhuis, maar wellicht ook weer zoom?


