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Aanwezig Dorpsraad – Goof Buijs voorzitter, Ruud Kroon, Sicco Weertman, Arda Wolterbeek Muller 
Afwezig -  m.k. Johanna Huizer, Debbie Been, Wil Martens. 
Gasten – Barend Klein Haneveld  -Groen Links, Mirke van der Meer 

1. Opening. 
Goof heet de gasten welkom. Barend Klein Haneveld – fractielid van Groen Links in Waterland, woont in Broek 
en hoort graag wat er speelt. Mirke van der Meer heeft een brief geschreven die zij komt toelichten.  
Het is de gewoonte om eerst de onderwerpen die de gasten inbrengen te  bespreken en we starten daarom 
met punt 4 van de agenda. 

2. Concept notulen d.d. 7 september 2022  
Punt 5. WG Wonen: correctie Cor te Boekhorst is geen lid van het kwaliteitsteam. Verder geen opmerkingen. 
De notulen zijn hiermee vastgesteld. 

3.   Ingekomen post/mails en naar aanleiding van; 
*** mails Bram D. mini-cursus i.v.m. verkeersmodel en MKBA  
De minicursus over het verkeersmodel gaat niet door, komt in atelier 
*** Draaiboek Atelier nog geen data bekend 
*** P. de Groot i.v.m. smerige fietstunnel  
*** Gem. Waterland/ H. Bilderdijk i.v.m. reactie op DR verzoek voor schoonmaken  
Fietstunnel 
Fietstunnel – nog niet schoongemaakt. Is gemeld. 
*** Dorpswerk Noord-Holland zoekt voorzitter 
*** NH Plattelands Parlement (meedoen 14 oktober a.s.) 
Goof verzorgt die dag samen met Bram Derix (PNH) een excursie naar Broek over het co-creatie project 
onderdoorgang N247 
*** R. Zwikker (Waterland Natuurlijk) i.v.m. data dorpsraadvergadering 
*** De kernraden zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met Commissaris van de Koning Van Dijk woensdag 2 
november van 15.00-16.00 uur in de Bierderij, Galgeriet 4 in Monnickendam.  
Ruud en Johanna hebben  aangeboden hierheen te gaan. Goof, Sicco en Arda kunnen niet. 
*** Brief Mirke van der Meer 
Wordt besproken bij de onderdoorgang 

4.  Onderdoorgang N247 (stand van zaken, afrondende avonden in september/oktober, memo namens 
werkgroep) 

Mirke van der Meer, woont sinds 4 jaar in Broek aan de Cornelis Roelestraat. Zij is ongerust over de 
tekeningen die zij heeft gezien van de beoogde onderdoorgang.  
Goof licht de functie van de DR en de geschiedenis van onderdoorgang toe. Hij bespreekt de zgn. 
bewonersvariant die Mirke nog niet kent en laat daar beeld van zien. Bijgewerkte visualisaties zijn binnenkort 
beschikbaar.  Deze variant maakt onderdeel uit van de MKBA en wordt meegenomen in de rapportage van 
Arcadis.  



Het tijdpad tot eind van het jaar beslaat nog een atelier verkeer en MKBA (de minicursus verkeer en MKBA 
vervalt daarmee) en een inloopavond in Katwoude in november (wordt in de week van 21-25 november red.) 
De DR gaat een memo schrijven waarin de op- en aanmerkingen die in de werkgroep Onderdoorgang naar 
voren zijn gebracht zullen worden verwoord.  
De streefdatum voor oplevering is week 48. Goof gaat WG leden Maarten en Marc benaderen om dit memo 
op te zetten. Actie Goof  
Samen met de resultaten van het onderzoek door Arcadis zal deze worden aangeboden aan de stuurgroep en 
aan de provincie. Het proces van co-creatie van deze fase wordt daarmee afgerond. Het nieuwe college van 
PS dat volgend jaar wordt verkozen zal dan een besluit nemen. 

5.  Havenrakkers (bouw, verkeersproblematiek) Kiss en ride werkt niet goed want de plek wordt bezet door 
fietsers. De auto’s staat dan aan de Van Disweg.  
Verkeersveiligheid op het Nieuwland gaat nog goed. Bouw gaat nog goed. Kleine vertraging i.v.m. asbest. De 
verhuizing is gepland in de zomervakantie. Actie Debbie navragen: hoe staat het met het verzoek om 
verplicht 1 richting-verkeer? Nieuwe wethouder Harm Scheepstra tel.0612784365 

6.  Wat verder ter tafel komt.  

Geluidsoverlast vliegtuigen: De DR gaat hier op dit moment geen actie op nemen. De overlast lijkt samen te 
hangen met weersomstandigheden en onderhoudswerkzaamheden op Schiphol. Bewoners dienen zelf 
melding te maken van overlast via de daarvoor bestemde kanalen. In de volgende DR-krant zal hier een stukje 
over worden opgenomen. 

KEBO-kwaliteitsteam : Ruud meldt dat in het overleg van 13 september is gebleken dat de aanvraag voor de 
vergunning vertraging gaat oplopen. Er is sprake van documentatie die nog moet worden aangepast voordat 
het kan worden aangeboden aan de welstandscommissie. Dan is het er nog onderzoek dat moet plaatsvinden 
naar archeologie, bedreigde diersoorten, stikstof-plan, natuur-inclusieve elementen. Wordt vervolgd. 

Werkgroep Verkeer / Werkgroep Wonen : 
Ruud heeft met Sicco afgestemd. Sicco is bereid om de trekkers-functie voor de Werkgroep Verkeer over te 
nemen van Arda en Ruud neemt de Werkgroep Wonen over van Sicco.  

7.  Rondvraag  

Barend sluit graag met regelmaat aan en zal Luuk Zaal (dorpsbewoner en fractielid D66) ook meevragen in de 
toekomst. 

Arda is er waarschijnlijk niet volgende vergadering 2 november, Goof is dan ook afwezig. 


