
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 3 november 2021!

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

Gast: Hettie Pott-Buter; Cor Te Boekhorst.


"# Opening.!
De voorzitter opent de Zoom vergadering. Ter aanvulling op de agenda wordt opgenomen het 
gesprek van Sicco met wethouder van Eijk als apart agendapunt, punt 5 HSB ipv WBTR.


2. Concept Notulen DR-vergadering d.d. 6 oktober 2021!
** blz 1 : tekstueel geen op-aanmerkingen.

n.a.v. punt 2 oud papier: vanaf week 44 halen de mannen van de SOOS het oude papier weer op.

Start is in Broek Zuid, week 45 Broek Noord.

** blz 2 : tekstueel geen op-aanmerkingen.

n.a.v. het parkeerprobleem bussen, etc. zijn A en S nog niet aan toegekomen. Wordt opgepakt.

n.a.v. werkgroepje Verkeer is er nog geen actie, was verwarring over wie wat zou doen. Arda 
wordt de trekker van dit werkgroepje (Cor, Fenna en Arda) en maakt afspraak.  Doel: problemen 
Broek op papier, dan door naar de gemeente. Er is geen deadline……. Actie: Arda

n.a.v. Transformatorhuisje/Liander heeft Johanna contact gehad met de vervanger van Charlotte 
Amron(zwangerschap) en is er opnieuw een brief verstuurd naar Liander. 

Het adagio is: blijven lastig vallen!  Actie: Johanna!

3. Ingekomen post/mails, naar aanleiding van:

** n.a.v. Jeugdhooiberg is erg mooi geworden, de foto’s zijn te zien op de DR-site.

** n.a.v. WBTR, alles is aangeleverd. Johanna wacht op reactie notaris Karen de Vries. Wordt 
vervolgd, zal in november afgerond kunnen worden. Actie: Johanna!
** n.a.v. Marken en hun Toekomstvisie/ uitnodiging. Johanna heeft zich aangemeld en wacht op 
Kernraden-overleg uitnodiging. Actie: Johanna!

4. Onderdoorgang N247 (terugblik 13 oktober; Draaiboek 17/11; bomen binnen plangebied; 
project video; info C)

** terugblik. het was een goed georganiseerde avond waarop veel informatie gehaald kon worden. 
Helaas lage opkomst. Houding Arcadis pro-actief, heel prettig.

** Draaiboek 17 november: organisatie is gelijk aan atelier van 4 oktober. Er zal nu meer in 
groepen gewerkt worden aan de hand van kaartmateriaal.

We hopen op een “in persona” mogelijkheid in het Broekerhuis, ondanks een grote uitbraak van 
corona-besmettingen in Broek, m.n. via de kinderen. 

** Bomen binnen plangebied. In het plan van Arcadis is hier weinig aandacht voor. De gemeente 
maakt zich hard voor het behoud van meer bomen en/of terug planten, DR ondersteunt dit. Goof 
laat dit weten aan Mark de Vries (Beleidsmedewerker G.W. o.a. van het Groen).Actie Goof

** werkgroep overleg gisteravond was hevig, m.n. door het punt  “hoe de direct omwonenden te 
laten meedenken over de knelpunten op het smalste stuk en  mogelijke oplossingen aan te 
dragen”.

(Zie verder verslag werkgroep d.d. 2/11 j.l.)

Goof neemt nog contact op met Maarten Actie: Goof

** Project video:  Goof en Debbie; Celine en Tommy Page worden benaderd. De opnames zullen  
overdag plaatsvinden. Nog onduidelijk wanneer. Omdat Debbie niet kan (op maandag of dinsdag) 
zal Johanna met Goof deelnemen aan het project.

** Cor was aanwezig bij de bespreking van het verkeersmodel dd 3 november, hetgeen zeer 
interessant was. Doel is iets heel veiligs te maken! Over gevaarlijke stoffen door het dorp nu en/of 
straks door een onderdoorgang is nog geen helderheid. Er was ook onduidelijkheid over de rol, 
die Maarten zei te hebben als Dé vertegenwoordiger van de werkgroep, hetgeen niet klopt. Alle 
leden kunnen  de werkgroep vertegenwoordigen….

5. Gesprek Sicco met wethouder van Eijk over plannen HSB (oude Kebo-terrein)

** de wethouder is blij met HSB. In hoeverre er de sociale woningbouw gerealiseerd kan worden, 

is nog onduidelijk. Zie voor meer info het verslag van Sicco (mail 17/10 2021). Politiek gezien zijn 
er ook verschillende meningen binnen de G.W.




Detailhandel is lastig om te realiseren, m.n. door  het parkeerprobleem dat mogelijkerwijs 
ontstaat.

Wel wordt er gekeken of de woningen in eerste instantie voor Broekers gerealiseerd kunnen 
worden, in 2e instantie pas voor de overige Waterlanders. Ons, is als Dorpsraad gevraagd 
hierover na te denken, maar…. in 2012 heeft J.D. van M als bestuurslid van de Dorpsraad al het 
volgende geïnventariseerd. Dit, na het rondsturen van een enquete in het dorp…. 

Naar aanleiding van de uitslag hebben wij ons toen hard gemaakt voor:

*** een buurtsuper

*** woningen voor starters, liefst huur

*** woningen voor ouderen, die dan hun grote huizen kunnen achterlaten voor gezinnen, 

     koop en/of huur.

*** idee was toen:  te denken aan woningen van minimaal 50m2, max 87m2. !
*** de kleinere woningen liefst als sociale huurwoning.

Wij blijven bij ons standpunt en vragen Sicco om dit naar de wethouder te communiceren. !
Actie: Sicco!

6. Wat verder ter tafel komt.

** De Havenrakkers. Er is een communicatieplatform, dat met één mond naar buiten toe zou 
moeten communiceren, maar dit gaat niet goed. Ook de communicatie naar de Broeker bevolking 
loopt niet. Dan is er de Liander problematiek. M.a.w. voorlopig nog geen verhuizing naar de 
tijdelijke locatie, die er ook nog niet is…..wordt vervolgd. 

Debbie zou het fijn vinden als er een back-up is voor de dagen dat zij niet aanwezig kan zijn bij de 
verschillende overleg-momenten. Wie van ons kan dat doen?

** Plan Welkom nieuwe bewoners Broek in Waterland.

Het idee is, dat we samen met Historisch Broek in maart/april 2022 een borrel organiseren en daar 
een programmaatje voor maken. (zie mail 28/10 2021) 

We vinden dit een echt goed plan, Goof blijft voorlopig trekker. Actie: Goof 
** Naar de taakverdeling tussen de verschillende bestuursleden moet opnieuw gekeken worden. 
Wellicht is het een goed idee om met werkgroepjes te gaan werken. We spreken af dit in de 
volgende DR-vergadering te bespreken als apart agendapunt. Op de agenda Actie: Johanna!

7. Rondvraag.!
** Is het niet zaak om een oproep te doen in het BG krantje voor uitbreiding bestuur DR?

Uitgebreider bespreken op de volgende vergadering.

** er is een extra “schetsavond-vergadering”  nodig voor de knelpunten/oplossingen smalste stuk 
onderdoorgang (Parallelweg versus Trambaan) Wanneer en wie bereidt voor? nog onbekend…..

** Per 15 november heeft Mara een andere baan binnen de Prov. NH. We zullen haar missen!!

** Cor heeft een aantal ideeën op papier gezet. i.h.k.v. meedenken. Mailt het naar Johanna en zij 
stuurt het door naar de beide projectleiders (Loek en Bram) Actie: Johanna

 


Volgende Dorpsraadvergadering woensdagavond 1 december 2021 via ZOOM.!


