
Verslag Dorpsraadvergadering d.d. 7 september 2022 
Plaats: Broekerhuis 
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur 
Aanwezig: Goof Buijs, Debbie Been, Ruud Kroon, Arda Wolterbeek Muller, Claartje Michels, Wil 
Martens, Jacques Koeweide(v.a. 20.30u) 

Afwezig m.k : Johanna Huizer en Sicco Weertman 

1. Opening. 

2. Concept notulen d.d. 22 juni 2022 

Tekstuele wijziging: Verzoek van Wil m.b.t. tot zijn deelname in het kwaliteitsteam KEBO : Hij 
vertegenwoordigt de Dorpsraad, niet perse de omwonenden. 

Naar aanleiding van AcDepunten: 
• Werkgroep Wonen -Ruud trekt deze werkgroep zolang Sicco verhinderd is. Dit zal duren tot 

oktober. Zie verder hieronder. 
• Johanna heeU deelgenomen aan overleg betr. Kerkplein 11 op 29-8. Zie verder hieronder. 
• Inloop N247 medio juli: Goof en Johanna hebben de vragen voor de gedeputeerde 

gebundeld. 
• Ruud heeU gesproken met Post NL over de pakjesautomaat. De gemeente Waterland heeU 

Broek aangewezen voor de pilot die in oktober gestart wordt. Loca^e is bij de Havenrakkers 
bij de gymzaal ter hoogte van de geldautomaat. Bij succes zullen ook andere 
bezorgdiensten van de automaat gebruik gaan maken. 

3.   Ingekomen post/mails en naar aanleiding van; 
• Nieuwsbrief dijkversterking Broekermeerdijk- inloopmiddag/-avond op 19 september  
• Draaiboek atelier in september (afrondende avonden) 
• Kerkplein 11-12 (o.a. concept omgevingsvergunning, etc. WOB-verzoek) 
Zie wvvtk. 
• N. de Klerk ivm geluidsoverlast vliegtuigen.  
Deze bewoner is verwezen naar de website h4ps://meldingen-bezoekbas.nl/. De DR gaat hier 
niet over (tenzij er veel meldingen komen en het een dorpsbelang wordt) Goof maakt een 
oproep voor website. 
• Interview door VINU (2 sept. 2022) met DR over procesgang project N247 
Goof en Johanna hebben deelgenomen. 
• Verkiezingen 2023 (DR heeC brieven verstuurd aan poliEeke parEjen Prov. N-H met het 

verzoek om de onderdoorgang in het verkiezingsprogramma op te willen nemen) 
• Dorpswerk Noord-Holland zoekt voorziber 
• Review-formulier (variant 2 onderdoorgang) 
Is door Goof en Marc Bijvoet in juli ingevuld 
• Uitnodiging voor ondertekening Inten^e-overeenkomst Gem. Waterland-kernraden. 
Goof tekent 12 september namens de DR. 
• Regio-bank verhoging maand-kosten 

https://meldingen-bezoekbas.nl/


• R. Zwikker (Waterland Natuurlijk)  
• mail E. Elijzen betr. PBA ( Pakket Brief Automaat) 
• mail van Mevr. De Goede over de staat van het fietstunneltje, zie wvvtk. 

3. Onderdoorgang N247  
Op dit moment zijn de data voor de twee ateliers (resp. over de verkeersmodellen en de 
MKBA)  en de inloopavond nog niet bekend.  
DR stelt in overleg met WG N247 een memo op waarin alle sugges^es, op- en aanmerkingen 
worden opgenomen. Die memo gaat samen met de conclusies van de studie naar de provincie. 
Dat zal in oktober-november zijn. Het is de verwach^ng dat de besluitvorming over de 
onderdoorgang over de verkiezingen van de Provinciale Staten van 15 maart 2023 heen ge^ld 
wordt.  
DR zal zich sterk maken voor de bewonersvariant – de verlengde versie met in en uitvoegbaan 
op de bak aan de noordkant van het dorp. 
Wil Martens en Jacques Koeweide vragen om betere toegang tot de tekeningen van de 
‘bewonersvariant’ en de anima^e filmpjes van Arcadis. DR zal contact opnemen met provincie, 
ac^e Goof.   

4. Havenrakkers (bouw, verkeersproblema^ek) 
Debbie Been heeU de projectgroep Havenrakkers gemeld dat zij niet ac^ef zal blijven 
deelnemen maar agendalid wil blijven voor de DR en de stukken wil blijven ontvangen. Er zijn 
diverse meldingen over gevaarlijke verkeerssitua^es bij de ^jdelijke school en op de weg er 
naar toe.  Met name het advies om met de auto via de Noordmeerweg rond te rijden wordt 
niet door iedereen opgevolgd. Het is van belang dat het 1-rich^ngsadvies wordt omgezet in 
een gebod zolang de bouw van de school duurt en dan alleen op gezebe ^jden wanneer er 
gebracht en gehaald wordt. Debbie zal contact opnemen met de gemeente namens de DR. 
AcDe Debbie 

5. Wat verder ter tafel komt. 
Werkgroep Wonen – Kwaliteitsteam KEBO  
Ruud Kroon en Wil Martens hebben deelgenomen aan het overleg van het kwaliteitsteam 
KEBO. Het onderzoek naar de geluidsbelas^ng van de huizen rondom is afgehandeld. Die zit 
aan de limiet. De welstandscommissie heeU aanwijzingen gegeven. Vanuit de WG is o.a. 
verzocht om rekening te houden met de bomen. Ook is gesproken over 300m2   ruimte voor 
een buurtsuper, maar dat past niet in het plan. Wil waarschuwt de DR om zich duidelijk uit te 
spreken in het kwaliteitsteam over waar men zich wel en niet in kan vinden en dat ook in de 
notulen laat vastleggen. Op 13 september vindt weer een overleg van het kwaliteitsteam 
plaats. 

Kerkplein 11 
Er lijkt een oplossing te zijn gevonden voor de slepende kwes^e rondom de exploita^e van dit 
pand. Mede dankzij de bemoeienis van de burgemeester ligt nu het compromis voor waarbij 
de eigenaren een Bed & Breakfast met 3 kamers mogen exploiteren en zich niet langer zullen 
afficheren als hotel. Voor het organiseren van par^jen komt geen vergunning.  
Waar het verzoek tot intrekking van het WOB-verzoek van de DR aangaat : dit zal worden 
ingewilligd zodra de afspraken zwart op wit staan. 

Noord-Hollands Plabelands Parlement 14 oktober in Monnickendam 



Dit twee-jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door Dorpswerk Noord Holland en vindt 
dit keer plaats in onze gemeente. Alle aangesloten kernen zijn gevraagd om inbreng. Goof 
heeU een sessie over de onderdoorgang ingebracht. Er zullen excursies zijn naar Broek, 
Ilpendam en Marken. Arda en Goof zullen aanwezig zijn in Broek.  Zodra het programma 
beschikbaar is zal Goof dit delen. AcDe Goof 

Fietstunneltje 
Mevrouw De Goede vraagt aandacht voor fietstunneltje dat slecht wordt onderhouden en stelt 
voor om mogelijk versiering met graffi^ aan te laten brengen. De DR zal de staat van 
onderhoud aankaarten bij de gemeente. In het verleden is al eens een plan ingediend om het 
tunneltje te versieren maar dat is nooit (nog niet) uitgevoerd. Dit kan misschien nieuw leven 
worden ingeblazen. We zouden de school kunnen benaderen, maar lijkt momenteel niet 
kansrijk.  Jacques heeU contacten met kunstenaars die dit zouden kunnen doen. Goof polst 
Johanna of de jongerenwerker iets kan betekenen. 

6. Rondvraag 
Arda kaart aan dat het trekken van de DR Werkgroep Verkeer haar niet goed lukt wegens 
^jdgebrek. Binnen de DR zoeken we naar een oplossing. 


