
Notulen Dorpsraadvergadering Broek in Waterland  2 maart 2022 

Aanwezig 
Dorpsraad:  Goof Buijs, Arda Wolterbeek Muller, Ruud Kroon, Sicco Weertman (kort aanwezig)  
Met bericht afwezig:  Johanna Huizer,  Debbie Been  
Gasten:  Cor te Boekhorst, HeHe PoJ-Buter, Dennis Kleinboog 

Notulen 2 februari : ac?epunten 
- Cor zegt niet te weten dat hij een acLepunt had m.b.t. het bestemmingsplan – Johanna vragen wat 
hiermee is bedoeld. Ging dit over de KEBO-locaLe? 
- Cor’s suggesLe van vorige vergadering om iemand van de school te vragen bij een volgende 
vergadering – acLe Johanna staat 
- Namen zijn doorgegeven voor glossy voor interview 
- Ruud: inschrijving als bestuurslid bij kvk komt na jaarvergadering, zodra hij officieel bestuurslid is 
- Zaal Broeker Huis is geregeld voor jaarvergadering 6 april a.s. 

Ingekomen post en mededelingen/ naar aanleiding van: 

Kerkplein – bezwaar bij Raad v. State is ingetrokken. 
Er is informeel overleg met verenigingen in het dorp en de burgemeester. SLchLng Broeker kerk zit 
er bovenop. Men is er niet gerust op. 
Nu de vergunningsverzoeken zijn ingetrokken, verzoekt de gemeente om het WOB verzoek in te 
trekken. Maar DR en de andere organisaLes willen WOB verzoek handhaven. 

Nieuwe bewoners Broek in Waterland - De deelnemende verenigingen en sLchLngen zijn 
enthousiast om een kennismaking voor nieuwe bewoners te organiseren, die voort borduurt op 
jarenlange tradiLe en door Corona heeY sLl gelegen. Namens Remco Bouwman van de Broeker 
Gemeenschap wordt een uitnodiging in de BG geplaatst voor een bijeenkomst op zaterdag 2 april in 
het Broekerhuis, bestemd voor alle nieuwe Broekers die sinds 2019 in het dorp zijn komen wonen.  

PeLLe tegen milieustraat Katwoude – eerder was het verzoek om steun voor de peLLe afgehouden 
maar na nadere informaLe heeY de DR besloten in tweede instanLe alsnog de peLLe steunen. 

De DR is geïnterviewd in het kader van koploper dorpen – kleine kernen in Nederland die speciale 
projecten in samenwerking met de lokale overheid realiseren worden benaderd om hun verhaal te 
doen. Het co-creaLeproces van de dorpsraad is uniek omdat het op provinciaal niveau is.  Na de 
verkiezingen in mei verschijnt de publicaLe van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen, 
gepresenteerd Ljdens het PlaJelandsparlement op 14 mei in Dalfsen. En bestemd voor de nieuwe 
raadsleden. 

Verkiezingsdebat Omroep PIM 7 maart  
Op 7 maart zijn Ilpendam, Watergang en Broek uitgenodigd om prangende zaken naar voren 
brengen. De aanwezigen komen met thema’s als nieuwbouw, onderdoorgang, niet buiten bebouwde 
kom bouwen, zwaar verkeer. Wanneer er een onderdoorgang komt dan moet de gemeente ook in de 
co-creaLe willen gaan over de inrichLng en vergunningen e.d. Dan is er de discussie over de grooJe 
van de supermarkt en het groeiende toerisme ( 150 B&B adressen in Broek). Ac?e Goof en Arda Zij 
vertegenwoordigen de DR en zullen hier 4 thema’s uit kiezen. 

Werkgroepen DR 
Werkgroep onderdoorgang – Het concept memo van Arcadis over 2 nieuwe varianten die op 13 
december jl. zijn opgeworpen is besproken. Helaas was maar een deel van de werkgroep aanwezig.  



Variant 1. Klaverbladen in de polder richLng Schouw 
Variant 2. De op- en afrit Noord op de bak aanleggen – dat kan technisch. Het voorstel is een half 
open construcLe.  
Of deze varianten haalbaar, maakbaar en betaalbaar moet worden onderzocht. 

De werkgroep bijeen 1 maart jl vindt een combinaLe van klaverbladen en een dichte bak in het dorp 
de beste oplossing. Dit betekent een onderdoorgang die aan tunnelwetgeving zal moeten voldoen. 
Bushaltes zouden kunnen worden verschoven richLng de rotonde bij de Brandweer.  
Het verslag van de werkgroep gaat met het concept memo van Arcadis mee naar de Stuurgroep die 
op 31 maart vergadert. Die besluit of de vervolgstudie voor deze varianten kan worden uitgevoerd en 
bekosLgd. De werkgroep leden kunnen tot 17 maart input geven. Ac?e Goof 

De Arcadis memo over de opLes voor busbanen is rondgestuurd. Cor: Het in- en uitvoegen blijY nog 
alLjd probleem. HeHe: Er is i.i.g. een parkeerplaats bij de bushalte nodig. ReacLe op de memo is 
gewenst voor 12 maart. Goof verzamelt de reacLes en stuurt door aan Arcadis. 

Ruud moet nog toegevoegd aan de mailgroep. Ac?e Goof/Johanna 

De volgende werkgroep is gepland op dinsdag 6 april mogelijk live. HeHe kan die datum niet.  

Werkgroep verkeer 
De werkgroep verkeer heeY 1 maart zijn eerste overleg gehad. Men heeY ideeën uitgewisseld en zal 
eens per maand te overleggen. 28 maart is de volgende datum.  Het zou prakLsch zijn om een apart 
e-mailadres aan te maken. Het idee is om mogelijk een fysieke bijeenkomst in de Draai te 
organiseren voor bewoners die over verkeersvraagstukken willen meepraten. In de BG kunnen we 
een oproep plaatsen voor geïnteresseerden. Ac?e Arda 

Werkgroep bouwen 
In het kader van de plannen voor het Keboterrein en mogelijk andere bouwplannen in het dorp 
(hernieuwbouw school) kunnen we in de BG een oproep doen voor deelnemers aan deze nieuw te 
vormen werkgroep ‘bouwen’. 
Ac?e Arda 

HSB vraagt om een vertegenwoordiging van 2 personen om deel te nemen in kwaliteitsteam. Naast 
Sicco zal dat Cor of Wil Martens zijn (wil ook in de werkgroep bouwen). Sicco zal Gerald Roerdink 
Veldboom (betrokken ambtenaar) melden dat er een tweede persoon meedoet. Ac?e Sicco 

Voorbereiding jaarvergadering 
De kascommissie zal verslag uit moeten brengen Cor en extra lid  – wie?  ac?e Johanna.   Goof stuurt 
app aan Johanna 

WVVTK 
- de groep van 8 vrijwilligers voor het onderhoud aan de begraafplaats, waarvoor vorig jaar DR een 
oproep plaatste, loopt goed. Het ziet er goed verzorgd uit. Mooi voorbeeld van burger parLcipaLe.  
- Arda doet kort verslag over het kernradenoverleg. Het convenant van de gemeente met de 
kernraden is besproken (zie bijlage) De deelnemers gaven aan dat het contact met de gemeente 
sinds het begin van de pandemie niet overal geweldig is geweest.  De kwesLe over de geplande 
milieustraat in Katwoude is besproken. 
In het algemeen hebben kernraden afgesproken onderling overleg te zoeken wanneer er zaken 
spelen die van invloed kunnen zijn op andere kernen of wanneer het problemaLek aangaat die op 
meerdere plaatsen speelt. (bijv. zwaar verkeer/sluipverkeer) 

Rondvraag - 



Ruud krijgt junkmail t.a.v. de dorpsraad – anderen hebben hier geen last van. Mogelijk hulp inroepen 
van Rombout? 
Cor – Debbie blijY bij Havenrakkers betrokken over het verkeer voor de school of pakt werkgroep 
verkeer het op. Ac?e Arda 
Goof - 12 maart is er een klimaat fietstocht en roept iedereen op mee te doen en het voort te zeggen 


