
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 6 oktober 2021 

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

Gast: Theo van Eijk (wethouder Gem. Waterland); Hettie Pott-Buter; Cor Te Boekhorst; Fenna 
Houkamp (en partner); Simon Verbeek (fractievoorzitter CDA Waterland)


1. Opening. 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, dit keer weer via ZOOM, omdat niet alle 
bestuursleden gevaccineerd zijn. 

Aanvulling agenda: mailwisseling HSB.

Aan de gasten wordt gevraagd of zij nog punten in te brengen hebben, daar zij als gast dan als 
eersten aan het woord komen. Theo wil als tijdelijk wethouder kennismaken met de dorpsraad, 
heeft geen specifieke punten. Simon wil het graag hebben over zwaar verkeer.

Er volgt een voorstelrondje. Theo (geboren Rotterdammer) altijd werkzaam geweest in het 
familiebedrijf en sinds ‘98 werkzaam in het openbaar bestuur. Simon is ook al lang werkzaam in 
het openbaar bestuur (fractievoorzitter CDA) m.n. in de Gem. Waterland/M’dam.


2. Concept notulen dorpsraadvergadering d.d. 1 september 2021. 
** tekstueel blz. 1 en 2 : geen op-aanmerkingen.

** n.a.v. blz. 1 : Oud papier. Michiel heeft 2x een mail gestuurd  aan de Gemeente om te 
achterhalen of en wanneer er weer oud papier opgehaald gaat worden. Hij heeft daar geen reactie 
op gekregen. De vrijwilligers zijn op dit moment niet in staat om papier op te halen. ook  zijn de 
vrijwilligers van de school er mee gestopt. Het papier kan zelf gebracht worden naar de container 
bij de brandweerkazerne. Theo biedt aan om hierover contact op te nemen met Astrid, de 
uiteindelijk verantwoordelijke wethouder. Debbie checkt ook na. Wordt vervolgd. Actie: Debbie 
** blz. 2 : het parkeer-probleem met de toeristenbussen in het dorp is in een contact met de 
gemeente aan de orde geweest, er moeten stappen genomen worden om te kijken waar ze, in 
ieder geval tijdelijk, zouden kunnen staan. Wordt vervolgd. Actie: Arda/Sicco 

4. Onderdoorgang N247( o.a. terugblik 4 oktober atelier; stand van zaken 13 oktober a.s.)

Goof geeft een korte samenvatting van de huidige stand van zaken voor de gasten. We hebben 
veel overleggen om Arcadis middels het KES  te voorzien van alle info die zij nodig hebben om 
een goed doordacht ontwerp te maken. Dit zal nog tot maart 2022 duren.

** bij het atelier (eindfase)van 4 oktober j.l. waren 21 mensen van buiten de organisatie aanwezig. 
Het was een zeer informatieve avond, goed georganiseerd, veel vragen en inbreng van de 
aanwezigen.  Enige minpuntje was dat er op meer publiek was gerekend. 

De presentaties en verslaglegging zijn  allemaal terug te vinden op Pleio.

** 13 oktober is de inloopavond in het Don Bosco College in Volendam, die zeker de moeite waard 
is. Er is veel publiciteit aan gegeven.

** 17 november is er een 2e atelier (bouwfase) Plaats nog onbekend.


5. Stand van zaken WBTR.

Alle bestuursleden hebben de concept akte van de nieuwe statuten bekeken. Er zijn nog een paar 
wijzigingen:

** we besluiten een max. aantal van 7 bestuursleden aan te houden ipv 6.

** art. 4: het bestuur.  Het woord vacature met een c  ipv met een k.

** iedere 3 jaar een nieuw bestuur betekent niet dat er andere bestuursleden moeten komen, maar 
dat er  1x in de 3 jaar opnieuw gekozen kan worden.

** we werken nu niet met een beleidsplan, maar het zou goed zijn om te kijken of we dat kunnen 
gaan doen, als het vele werk voor de onderdoorgang minder wordt.

We besluiten unaniem, met handopsteking , 
dat we met de bovengenoemde wijzigingen de nieuwe statuten goedkeuren! 
Johanna zal contact opnemen met de notaris voor het vervolg.


6. Wat verder ter tafel komt. 
** vernieuwbouwschool.

De gedachte verhuizing van de school naar de tijdelijke locatie na de herfstvakantie gaat niet 
door! Er zijn veel kinken in de kabel, o.a. problemen met de energievoorziening (Liander), etc….




Als dorpsraad kunnen we op dit moment niets verder doen, Theo stelt voor het bij hem te laten! 

** transformatorhuisje Keerngouw.

N.a.v. de mail van dhr. Jona H. neemt Johanna half oktober weer contact op met de gemeente om 
te kijken wat de stand van zaken is. Actie: Johanna 
** Zwaar Verkeer.

Simon brengt in dat de gemeente een Klankbordgroep Verkeer in het leven heeft geroepen om 
een inventarisatie te doen in de verschillende kernen, betr. zwaar verkeer; toeristenbussen; fout 
parkeren; met te hoge snelheid rijden. Deze problemen spelen in heel Waterland! Er is al van alles 
geprobeerd (o.a. ctc geweest met TomTom), maar er moet een verkeersplan komen.

Cor stelt voor om een werkgroepje te maken vanuit de dorpsraad en een vervolgafspraak te 
maken met Simon. Fenna; Debbie en Cor gaan dit doen!  Advies Theo: met onderbouwde 
voorstellen komen naar de gemeenteraad, zodat je niet alleen gehoord wordt, maar dat het ook 
gerealiseerd kan worden.! Actie: Cor, Debbie, Fenna 
** Goof: er werd voor nieuwe inwoners van Broek 1 x per jaar een welkomst programma gemaakt, 
maar recentelijk wordt dat niet meer gedaan. Het zou leuk zijn als dat weer gebeurt, opdat men 
meer hoort over Broek, zijn historie, e.d. Goof legt dit voor bij Broek Lab en Historische Vereniging 
Broek. Actie: Goof 
** HSB. Sicco heeft een maandelijkse uitwisseling met HSB over de voortgang van de 
ontwikkeling van het KEBO-terrein. Er zijn nog geen vaste plannen, HSB zegt daarover toe, dat de 
direct omwonenden natuurlijk als eerste geïnformeerd worden. Ook is er nog niets bekend over 
wel of niet een buurtsuper. Theo brengt in dat hij overleg heeft gehad met HSB, waarin vooral 
oplossingsrichtingen werden besproken voor deze ingewikkelde locatie. Het mogelijk maken van 
een buurtsuper hoort erbij. Ook HSB wil tempo maken met de ontwikkeling. Wordt vervolgd!


7. Rondvraag. 
** Johanna: blijven we via ZOOM vergaderen? Ja, in ieder geval tot eind december. Broekerhuis 
informeren. Actie: Johanna 
** Michiel: wij nemen toch beslissingen met meerderheid? Ja, maar misschien moeten we er echt 
even bij stilstaan en wellicht met hand-opsteking, stelt Debbie voor. Aldus besloten.

** Fenna: kan ik deelnemen aan de dorpsraad-werkgroep? Ja, Johanna zal je op de mail-lijst 
zetten.Actie: Johanna

** 25 oktober extra DR-vergadering om bij te praten over het onderdoorgang proces, alle 
overleggen, etc. van 19.30-20.30 uur (via ZOOM.)

Er verder geen rondvraag meer zijnde sluit de voorzitter de vergadering rond 21.15 uur.


Volgende Dorpsraad-vergadering op woensdagavond 3 november 2021



