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Jaarverslag 2021 

Dorpsraad Broek in Waterland 
 
Voor u ligt een samenvatting van de belangrijkste activiteiten van de Dorpsraad Broek in 
Waterland in 2021. Ook informeren we u over de huidige samenstelling van het bestuur. 
Voor een volledig beeld van al onze activiteiten verwijzen wij u graag naar onze website: 
www.dorpsraadbroekinwaterland.nl. 
Vanwege de Corona pandemie zijn de meeste vergaderingen van de Dorpsraad online gehouden, 
met uitzondering van de maand september tijdens een versoepeling van de Corona regels.  
 
De Dorpsraad is voor de gemeente Waterland het eerste aanspreekpunt van de inwoners van de 
kern Broek in Waterland.  
 

1. Bereikbaarheid Waterland 
 

De Dorpsraad houdt zich vanaf 2014 actief bezig met het realiseren van een onderdoorgang van  
de N247 door het dorp als onderdeel van ‘Bereikbaarheid Waterland’. In het huidige 
coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten van de Provincie  is over de onderdoorgang opgenomen: 
Om het leefbaarheid-probleem in Broek in Waterland op te lossen zal, in lijn met het proces van co-
creatie dat is doorlopen, een tweebaans-onderdoorgang van de N247 worden aangelegd. Zo 
worden de twee delen van het dorp weer met elkaar verbonden en ontstaat meer ruimte voor 
fietsers en voetgangers. We leveren een bijdrage aan de realisatie van de onderdoorgang. 
In 2021 is de vervolgstudie gestart naar twee varianten:  een onderdoorgang met één rijbaan per 
richting en een onderdoorgang met één rijbaan en een busbaan. De werkgroep Onderdoorgang 
van de Dorpsraad is na een herstart in november 2020 met nieuwe leden versterkt en ondersteunt 
de Dorpsraad in het co-creatieproces met de Provincie en Arcadis, het ingenieursbureau dat het 
onderzoek uitvoert. In 2021 zijn 2 ateliers georganiseerd en 1 inloopavond. Eind 2021 is een 
aparte ontwerpsessie gehouden met een groep direct aanwonenden van de Parallelweg en de 
Trambaan vanwege het mogelijk te grote ruimte-beslag van het ontwerp. Naar verwachting kan in 
de loop van 2022 een keuze gemaakt worden voor een van de varianten in de opdracht.  

2. Bouwen in Broek 
In 2021 is de Dorpsraad een van de organisaties die betrokken is bij de “vernieuw”-bouw van de 
school De Havenrakkers. Het lijkt er nu op dat de realisering van deze verbouwing in voorjaar 2022 
zal beginnen.  
De Dorpsraad is in 2021 actief betrokken bij bezwaren tegen de plannen op Kerkplein 11-12, en 
trekt hierin samen op met Historisch Broek, Stichting Broeker Kerk en enkele direct aanwonenden. 
Er is enige voortgang geboekt met het bouwplan op de KEBO locatie. De huidige 
projectontwikkelaar HSB heeft samen met de gemeente plan gemaakt voor de realisering van 
betaalbare huur en koopwoningen en er komt ruimte voor een kleine buurtsuper. 
In 2021 is weer aandacht geweest voor de verplaatsing van het transformatorhuisje van Liander 
aan de Keerngouw.  Hier zijn geen verdere vorderingen gemaakt. 
 

http://www.dorpsraadbroekinwaterland.nl/
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 3. Nieuwe werkwijze Dorpsraad met werkgroepen 
Eind 2021 is gekozen voor een vernieuwde manier van werken binnen de Dorpsraad, met een 
centraal bestuur en meerdere werkgroepen. Er is al langere tijd de werkgroep Onderdoorgang. 
Maar nu is ook een werkgroep Verkeer gestart en een werkgroep Bouwen.  
 

4. Communicatie 

Website 

De website houden we regelmatig bij met actuele informatie, de vergaderstukken zijn hier te 
vinden. Voor de Onderdoorgang is een eigen web adres: www.onderdoorgangbroek.nl. De 
website is in 2021 2996 maal bekeken door 1404 verschillende bezoekers (in 2020 3226 maal 
bekeken door 1580 verschillende bezoekers).  
Bezoekers bleven gemiddeld 56 seconden op de website. 52% bekeek de website op een desktop, 
44% via een smartphone en 4% via een tablet. De dag met een duidelijke piek in de 
bezoekersaantallen was 24 november. De best bekeken pagina is de welkomstpagina, met 829 
paginaweergaven. 59% van de bezoekers komt op de site via een zoekmachine. 
 

Krant 
In 2021 is een nummer van de Dorpsraadkrant uitgebracht. Ook verschijnt regelmatig bericht in de 
Broekergemeenschap. 
 

Sociale media 

De Dorpsraad is ook actief op Facebook en Twitter. Via deze sociale media houden wij 
geïnteresseerden op de hoogte van onze bezigheden, vergaderdata en andere updates. Per jaar 
krijgen we meer bereik, dat merken we o.a. door meer Facebook ‘likes’ en  ‘followers’ en Twitter-
volgers. Per eind 2021 zijn er  311 ‘likes’ en 341 ‘followers’ op de pagina ‘dorpsraad broek in 
waterland’ (ter vergelijk: eind 2020 waren dit 257 ‘likes’ resp. 286 ‘followers’). Op de pagina 
‘onderdoorgang waterland’ zijn er per eind 2021 496 ‘likes’en 525 ‘followers’( per eind 2020 
waren dat 377 ‘likes’ en 399 ‘followers’). Een gestage toename van de belangstelling dus.  

5. Halfjaarlijks overleg met de wethouder 
In 2021 is geen schouw geweest vanwege Corona.  
We hebben kennisgemaakt met  onze nieuwe burgemeester mevr. Marian van de Weele. Ook  de  
twee nieuwe wethouders (dhr van Eijk en de heer Boland) hebben kennis gemaakt met de 
Dorpsraad. 

7. Juridisch spreekuur 
In 2021 heeft de Dorpsraad het maandelijks gratis spreekuur georganiseerd. Hiervan hebben in 
2021 8 mensen gebruik gemaakt. 

8. Donaties in 2021 
Sinds het afschaffen van het bijsluiten van de acceptgiro voor de jaarlijkse donatie enkele jaren 
geleden was het ontvangen bedrag aan donaties sterk teruggelopen. In 2018 is door een huis-aan-
huis actie met een speciale donatie-kaart geld opgehaald,  waarmee toen voldoende financiële 
middelen zijn vergaard. Gelukkig maken steeds meer bewoners van Broek een jaarlijkse donatie 
over! De financiële verantwoording voor onze jaarlijkse uitgaven legt de Dorpsraad af middels een 
jaarlijks financieel jaaroverzicht. Dit overzicht wordt ná de jaarvergadering op de dorpsraad site 
gepubliceerd. 
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9. Overig 
Verder is de dorpsraad in 2021 bezig geweest met: 

 Jaarvergadering online voor de jaren 2019 en 2020 

 Opknapbeurt Jeugdhooiberg. In 2021 heeft een groep jongeren samen met de 
jongerenwerker van de gemeente en een lokale kunstenaar de jeugdhooiberg opnieuw van 
graffiti voorzien. 

 Afronding overlast ratten en riool. Na de vele meldingen over ratten en stank overlast 
vanaf 2019 heeft de gemeente in 2021 de riolering vernieuwd op het Oosteinde en enkele 
andere locaties. Hiermee lijkt de overlast verleden tijd.  

 Signalering toename van het aantal B&B adressen in het dorp: rond de 100 adressen 
worden verhuurd.  

 Follow-up gewelddadige overval op de Galggouw: de burgemeester heeft met de DR 
contact onderhouden tijdens de overval en een bijeenkomst met direct betrokkenen de 
dag erna. 

 Een update van de statuten van onze stichting, vanwege de nieuwe Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 

 Regelmatig bezoek van het dorp door toeristenbussen die voor de nodige overlast en 
verkeersproblemen zorgen. 

 Voorbereiding welkomstbijeenkomst nieuwe inwoners van Broek, samen met Historisch 
Broek in Waterland. De bijeenkomst is op 2 april in het Broeker Huis.  

 Halfjaarlijks overleg met de wethouder. Vanwege Corona heeft er in 2021 geen schouw 
plaatsgevonden. 

 In overleg met de gemeente het samenstellen  van een groep Broekers voor het 
onderhoud van onze begraafplaats. 

 Deelname aan initiatief van Landelijke Vereniging van Kleine Kernen voor een publicatie 
bestemd voor gemeenten over ‘koploperdorpen’, met voorbeelden van actieve kernen en 
burgerparticipatie. Broek doet mee vanwege de co-creatie met de provincie. 

 Doorverwijzen van bewoners naar de juiste loketten bij de gemeente. 

 Deelname aan het Kernradenoverleg, georganiseerd door de Gemeente Waterland. 

 Lid van de vereniging Dorpswerk Noord-Holland. 
 

Samenstelling bestuur 

Hieronder de samenstelling van het bestuur per 31 december 2021: 
 
Voorzitter: Goof Buijs 
Secretaris/waarnemend penningmeester: Johanna Huizer 
Bestuurslid: Debbie Been 
Aspirant bestuurslid/penningmeester: Ruud Kroon 
Bestuurslid: Arda Wolterbeek Muller 
Bestuurslid: Sicco Weertman 
Per 31 december 2021 heeft Michiel Hemminga afscheid genomen als bestuurslid. 
 
Maart 2022 
Goof Buijs 


