
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 1 december 2021 

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Arda Wolterbeek Muller; Sicco Weertman; Johanna 
Huizer(notulist) 
Afwezig: (met bericht) Debbie Been

Gast: Hettie Pott-Buter; Cor Te Boekhorst; Bert Enderink


1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. We maken een rondje om ons voor 
te stellen aan Bert Enderink. Bert is actief in het CDA (raadsfractie) en sinds een aantal maanden 
voorzitter fractie CDA (M’dam/Gemeente Waterland)

Er is van Debbie een mailtje binnen gekomen over de Vernieuwbouw van de Havenrakkers, toe te 
voegen bij “wat verder ter tafel”.


2. Concept notulen DR-vergadering d.d. 3 november 2021 
** Blz 1- tekstueel geen op-aanmerkingen

** n.a.v. actie punten. Arda. moet werkgroepje Verkeer nog opstarten. Actie: Arda 
   n.a.v. WBTR. Is afgerond. De nieuwe statuten zijn beschikbaar digitaal en op papier. Alle 
bestuursleden willen graag een digitale versie hebben. Moet ook op DR-site. Actie: Johanna

** Blz 2- tekstueel geen op-aanmerkingen. 

** n.a.v. alle actiepunten zijn uitgevoerd!

Hettie: m.n. ten aanzien van de ontvangst voor nieuwe bewoners, houd rekening met de privacy-
regels, die gelden. Waarvan acte!! 

*** Notulen goedgekeurd, met dank aan…


3. Ingekomen mails/post, naar aanleiding van: 
** n.a.v. bezwaarschrift Kerkplein geeft Johanna een korte uitleg. Het bezwaarschrift is ingediend 
om duidelijkheid te krijgen over de beweegredenen van de G.W. om een omgevingsvergunning af 
te geven aan de eigenaar van Kerkplein11-12 voor een uitbreiding, die alweer wordt overtroffen 
door geen 3, maar 4 kamers te verhuren, evenals een heel huis dat gehuurd kan worden.

** n.a.v. overleg Sicco met wethouder van Eijk betr. het KEBO-terrein geeft Sicco een kort verslag.

Vraag was: Wat wil het dorp? Sicco kon de wethouder laten weten dat reeds een aantal jaar 
geleden er een inventarisatie is geweest in het dorp. Heeft dit doorgegeven. Het is opgepakt door 
de wethouder, doorgesproken met HSB, zij hebben een plan gemaakt, dat nu bij G.W. ligt. 
Wachten is op het vervolg. Er wordt voorgesteld om bij de wethouder en HSB aanhangig te 
maken dat de Dorpsraad graag mee doet in een ontwikkelingstraject, mogelijkerwijs in de vorm 
van co-creatie! (Cor: zie voorbeeld Marken) Actie: Sicco 
** de andere mails komen aan de orde in de volgende agendapunten.


4. Onderdoorgang ( stand van zaken; project-video; planning extra ontwerp-sessie)

** in opdracht van de provincie is het maken van een project-video inmiddels gestart. Vanuit de 
direct-omwonenden. Tommy P. en Maarten L., vanuit Arcadis Loek M. en de Dorpsraad Johanna. 
Het doel is om met deze video meer duidelijkheid naar buiten te geven over het hoe en waarom 
van een onderdoorgang van de N247 door Broek. 

** Planning extra ontwerp-sessie. Er is veel te doen over het smalste gedeelte aan de noordkant, 
tussen de Parallelweg en de Trambaan. Arcadis maakt 2 ontwerpen met de mogelijkheden die zij 
zien. Het doel van de ontwerp-sessie is om knelpunten te signaleren en oplossingen te krijgen die 
de wensen van alle partijen honoreren. De sessie vindt plaats digitaal op maandagavond 13 
december. De precieze uitnodiging wordt vrijdag 3 december bij alle direct omwonenden in de 
bus gedaan. Men moet zich opgeven, dan krijgt men de link om de 2 ontwerpen te bestuderen, 
met een instructie filmpje van de projectleider van Arcadis. 

De ontwerpen zijn gemaakt voor de breedste variant!

** Verkeersmodel. Goof heeft – met Maarten Lof - deelgenomen aan een overleg over het 
verkeersmodel. Een heel technisch verhaal, maar de essentie is, dat de gemeentes Amsterdam, 
Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hun woningbouw wensen tot 2040 op tafel hebben 
gelegd om de impact daarvan op de verkeersstroom op de N247 duidelijk te krijgen en te laten 
doorrekenen. Zodat Arcadis met reële cijfers aan de gang kan gaan.




5. Bestuurssamenstelling. (o.a. uitbreiding bestuursleden; werken met werkgroepjes) 

Michiel heeft te kennen gegeven te stoppen met zijn lidmaatschap van het bestuur. Het bestuur 
bestaat per 1 december 2021 uit 5 bestuursleden. Dit betekent dat we 2 vacatures hebben, als 
we uitgaan van de 7 bestuursleden in onze nieuwe statuten.

Van de 5 bestuursleden laten er 3 weten dat zij voor uitbreiding zijn, 1 vind 5 bestuursleden 
voldoende, zeker als je met werkgroepjes gaat werken. Ivm afwezigheid Debbie ontbreekt 1 stem.

Voor werkgroepjes denken we aan: 	 	 	 

1. Onderdoorgang. 2. Verkeer. 3. Nieuwbouw (o.a. KEBO terrein)

We besluiten voor de uitbreiding te gaan, middels een oproep in het BG-krantje, m.n. ook een 
specifieke oproep voor een penningmeester ivm de dubbel-functie van de huidige secretaris.

Cor geeft aan evt te willen aansluiten als bestuurslid! Hettie vindt de mogelijke belangen-
verstrengeling een contradictie, maar is en blijft wel in de werkgroep Onderdoorgang! 

Goof en Johanna buigen zich over een oproep-tekst voor het BG-krantje. Actie: Goof/Johanna 
Ook willen we de volgende vergadering wat meer tijd besteden om te bespreken vanuit welk 
belang/perspectief, etc je mee doet in b.v. de nieuwbouw werkgroep.

Bert E. geeft aan dat hij het erg belangrijk vindt dat er van het dorp mensen gaan mee doen in dit 
nog te ontwikkelen “kwaliteits-team” en wil dit met wethouder van Eijk bespreken.


6. Wat verder ter tafel komt. 
** n.a.v. mail J. H. welke acties zijn er vanuit de Dorpsraad mogelijk om het verwijderen van het 
Liander transformatie huisje  mogelijk te maken? Vanuit de Dorpsraad kunnen wij geen juridische 
stappen ondernemen richting Liander, dit ligt bij G.W. Johanna zal voorstellen aan J.H. om hier in 
persona over te praten om onze (on)mogelijkheden uit te leggen. Actie: Johanna 
** via mail Debbie: Goed nieuws voor de Havenrakkers! 

Zowel voor de tijdelijke huisvesting als de nieuwe school is de elektriciteit geregeld! De planning is 
uiterlijk in de zomer 2022 te verhuizen naar de tijdelijke locatie. 

** Graag een back-up voor 13 januari 2022 Eilandenraad bijeenkomst te Marken om 18.30. 

Arda laat nog weten. Actie: Johanna/Arda 
**Koploperdorpen. Op 23 november heeft Goof, namens de Dorpsraad deelgenomen aan een 
online bijeenkomst georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen over 
'koploperdorpen'.  Dit zijn dorpen of kernen die met bestuurlijke vernieuwing bezig zijn. De LVKK 
wil hier een publicatie van maken. Onze inbreng is vanwege de co-creatie met de Provincie rond 
de Onderdoorgang. Ruim tien dorpen deden hun verhaal, allemaal erg inspirerend. Zij zijn 
innovatief bezig op gemeentelijk niveau, onze DR is de enige die met de provincie aan de 
'voorkant' bezig is. De bedoeling is dat alle verhalen worden opgeschreven en gebundeld. Goof 
heeft onze medewerking toegezegd. De publicatie is rond de gemeenteraadsverkiezingen klaar. 
Meer informatie volgt.


7. Rondvraag. 
** Bert E. hoe kan ik in contact blijven met de dorpsraad? 

Antw: onze vergaderingen zijn openbaar en het weekend voor de eerste woensdag van de maand 
staan op de DR-site de benodigde stukken voor de vergadering.

** Cor: is het mogelijk om een afspraak te maken om na te praten over de ontwerp-sessie van 13 
december a.s.? 

Antw: kan! planning in de week van 20 december. Actie: Goof/ Johanna 

Volgende DR-vergadering op woensdagavond 12 januari 2022. 

	 	 (i.p. via ZOOM tenzij we al in persona willen/kunnen/mogen)


