
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 2 feb. 2022 

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter); Arda Wolterbeek Muller; Johanna Huizer (notulist)

Afwezig: (met bericht) Debbie Been en Sicco Weertman.

Gasten: Cor Te Boekhorst; Wil Martens; Hettie Pott-Buter; Tommy Page; Frank van ‘t Geloof; 
Mirjam Schaafsma; Ruud Kroon.


1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering om 21.05 uur ivm voorgaande werkgroep-bijeenkomst.  Er is 1 
mail aanvulling voor de agenda, betr interview vraag F. Takx. Vanuit de gasten zijn geen speciale 
agendapunten, dus werken we de agenda af.


2. Concept Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 12 januari 2022. 
*** blz 1- tekstueel geen op-aanmerkingen.

*** blz 2- tekstueel geen op-aanmerkingen. N.a.v. actiepunten alles gedaan. 

	    Naam nieuwe verkeersdeskundige gemeente Waterland, dhr. Han Honakker.

	    Kascommissie- Cor T.B. is 17 feb retour in Broek, neemt dan contact op met Henk E. 

Bij dezen zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan….


3. Ingekomen post/mails en naar aanleiding van …. 
** Johanna doet kort verslag van de stand van zaken Kerkplein 11. Splitsing-vergunning 
ingetrokken door eigenaar K 11. Bezwaar bij Raad van Staten door o.a. de Dorpsraad 
ingetrokken. Wordt vervolgd, want er liggen “grotere” plannen.

Cor zoekt uit wat er staat in het bestemmingsplan betr. verandering van woning naar hotel, etc.

**.Vooroverleg welkom nieuwe bewoners Broek bijeen geweest, plan is klaar. Wordt verder 
uitgewerkt, datum voor de borrel nieuwe bewoners Broek is zaterdagmiddag 2 april a.s. van 16.00 
tot 18.00 uur in het Broekerhuis en buiten, als het weer het toelaat.

** Planning nieuwbouw Havenrakkers bekend.

	 14-3-2022: start grondwerkzaamheden tijdelijke huisvesting

	 11-4-2022: levering tijdelijke units (verwachte duur 3 dagen)

	 16-5-2022: start school/kinderopvang in tijdelijke huisvesting

	 16-5-2022: start bouw permanente locatie

	 22-5-2023: school/kinderopvang permanente locatie

Over de  verkeersveiligheid moeten nog afspraken gemaakt worden, de afspraken en maatregelen 
wordt vermeld in volgende nieuwsbrief, als het bekend is. 

Info/vragen: mail naar facilitairbedrijf@opspoor.nl

** HSB/KEBO- de gemeente laat weten dat zij een kwaliteitsteam starten betr. de ontwikkeling 
nieuwbouw KEBO terrein. Voor de Dorpsraad zijn er 2 plaatsen. Sicco W. zal ons sowieso 
vertegenwoordigen (check Johanna), we beraden ons nog wie er nog meer deel zal nemen.

** n.a.v. mail Fabian T. voor een interview ronde over ons mooie dorp voor de Glossy Hollands 
Glorie zal Johanna actie nemen, om rondleiding en “interessante dorpelingen” te benaderen. 
Actie: Johanna  

4. Kennismaking Mirjam S en Ruud K. 
We doen een voorstelrondje. 

**M.  woont samen met Ruud 25 jaar in Broek, lang gewerkt in HR. Heeft nu meer tijd en wil zich 
inzetten voor het dorp. M.n. in de werkgroep Verkeer. De verkeerssituatie in Broek noord én zuid 
moet echt sterk verbeterd worden.

We spreken af, dat M. lid wordt van de Werkgroep Verkeer (trekker Arda). Johanna zet haar in het 
netwerk, waardoor M. elke maand de agenda en cc-notulen krijgt voor de eerstvolgende 
dorpsraadvergadering.  Arda neemt haar mee in acties van de werkgroep. Actie: Arda/Johanna 
** R. was werkzaam in de IT. Heeft iets met cijfers/ dingen uitrekenen, etc. Is nu met pensioen en 
wil zich inzetten voor het dorp. Meldt zich aan als bestuurslid en penningmeester.

R. wordt aspirant-bestuurslid en voorgedragen op de Jaarvergadering (april 2022) als bestuurslid 
en penningmeester. Overdracht van huidige penningmeester naar R. zal na de Jaarvergadering 
plaatsvinden, evenals het inschrijven bij de KvK. Actie: Johanna 

5. Onderdoorgang(stand van zaken)


mailto:facilitairbedrijf@opspoor.nl


De voorzitter geeft een samenvatting van de afgelopen 2 maanden. De projectleider van de 
provincie (Bram D.) heeft een tijdslijn gemaakt en gepresenteerd aan de werkgroep. Bij 
uitzondering vanavond, voorafgaand aan de dorpsraadvergadering bijeen geweest. 

Duidelijk is dat de ideeën/ontwerpen terug moeten naar de tekentafel. ook zal de Stuurgroep zich 
moeten buigen over de 2 nieuwe ideeën/oplossingen, die zijn ingebracht op de ontwerp-sessie 
avond van 13 december 2021. En daar een goedkeuring aangeven om evt. verder uit te werken.

** in het kader van onze co-creatie samenwerking met de provincie is de dorpsraad uitgenodigd 
om een bijdrage te leveren aan een publicatie ‘Koploper dorpen’ van de Landelijke Vereniging van 
Kleine Kernen (LVKK). Dat gaat via een interview met DR en provincie. Goof en Johanna hebben 
11 feb. a.s. een gesprek met dhr. J. Custers, Bram sluit online aan.


6. Voorbereiding Jaarvergadering 2021-2022 
** Ervan uitgaande dat we op 6 april “in persona” bijeen zullen kunnen komen, moet de 		 	
	 “achterzaal” van het Broekerhuis geregeld worden. Actie: Johanna.

**.Het wordt een “eenvoudige” Jaarvergadering, dus geen uitnodigingen ivm b.v. democratische 	
	 vernieuwing”, zoals we dat eerder deden. 

   Nog te maken:

** Jaarverslag 2021 (Goof)

** Financieel jaaroverzicht (Johanna) is gedaan

** Verslag financieel jaaroverzicht kascommissie (Cor T.B. en ??)


7. Wat verder ter tafel komt en 8. Rondvraag. 
** Cor: is het een idee om iemand van school uit te nodigen voor de dorpsraadvergadering om 		
	 actuele en relevante informatie te geven? Nemen we mee voor de volgende vergadering.

** Wil : waarom gaat de dorpsraad akkoord met de grootte van 150 m2 voor een supermarkt? Er 	
	 was een enquête in 2019, waarin veel Broekers zich uitspraken voor een echte grote  	 	
	 supermarkt, (Lidl, Aldi) Wat doet de DR hiermee? Uitslag van deze enquête niet bekend bij 	
	 de DR, maar ook nu maken wij de keuze om hier niets mee te doen. Het is eenvoudigweg 	
	 niet haalbaar. Deze grote jongens komen niet voor een dorp als Broek, maar voor de regio 	
	 en dat moeten we niet willen, gezien de overlast die dat gaat geven.

** 	 Johanna meldt dat zij de volgende werkgroep en dorpsraadvergadering niet aanwezig is 	
	 ivm haar skivakantie. Graag vervanging voor het notulisten-schap.Actie: Arda (met dank!!)



