
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 9 november 2022 

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Arda Wolterbeek Muller; Debbie Been; Ruud Kroon 
(penningmeester); Sicco Weertman; Johanna Huizer (notulist)

Gasten: Wil Martens; Yvonne Gras en Rob Zwikker (beiden van Waterland Natuurlijk)


1. Opening. 
De voorzitter heet iedereen welkom. Daar de gasten geen speciale punten willen inbrengen, 
werken we de agenda in volgorde af. Er zijn 3 binnengekomen mails ter aanvulling op de agenda.


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

** n.a.v. Wil M. heeft zich wel afgemeld voor de DR-vergadering van 12 oktober, wordt vermeld!

** tekstueel blz 2- geen op-aanmerkingen

** n.a.v punt over de Memo, komt Goof bij punt 4 op terug

Hierbij worden de notulen goedgekeurd, met dank aan Arda!


3. Ingekomen post/mails en naar aanleiding van: 
** n.a.v de start minicursus MKBA op donderdag 10 november hebben zich 1 persoon van de 
dorpsraad opgegeven en 3 leden van de dorpsraad -werkgroep.

** n.a.v. schoonmaak fietstunnel. Er is wel geveegd, maar er is een voorstel om met een aantal 
“aankomende” kunstenaars de hele tunnel echt op te knappen! Dhr. J Koeweiden wil dat 
organiseren ( evt in samenspraak met Remon (?), die de jeugdhooiberg tot een prachtig object 
gemaakt heeft). Ruud biedt zich aan om de contactpersoon te zijn in dezen, vanuit de DR. We 
proberen niet meer leerlingen van de Havenrakkers erbij te betrekken, want dat is de afgelopen 4 
jaar niet gelukt bij gebrek aan samenwerking. 

Goof zal Ruud de gegevens van dhr. Koeweiden doorgeven. Actie: Goof/Ruud 
** n.a.v. bezoek Commissaris van de Koning. 

De commissaris had zich goed voorbereid, de gesprekken (8 min.) met de 7 kernraden verliepen 
prettig en waren zinvol. Ikv de Onderdoorgang en co-creatie (punt DR Broek) bleek hij goed op de 
hoogte, komt  in het 2-wekelijks overleg met Gedeputeerde Staten aan de orde. Hij wilde vooral 
weten wat de houding van de DR zou zijn als het totale plan wordt afgeblazen, door bv gebrek 
aan financiële le middelen. Hebben hem laten weten, dat dat een grote verrassing voor iedereen 
zal zijn, die we nog niet gaan verklappen. 

** n.a.v. vooroverleg MKBA en Ecorys heeft Ecorys een eerste versie getoond, die besproken en 
beoordeeld is met een aantal wijzigingen.

** concept communicatieplan van de provincie bijna klaar, eerste concept bekeken en advies 
gegeven door Goof en Johanna  aan Ilse. Wordt ws in de week van 21 november rondgestuurd.


4. Werkgroepen 
- Onderdoorgang.

De data voor het atelier en de inloopbijeenkomst zijn bekend. 

***  24 november het atelier over het MKBA en de Verkeersmodellen van 19.15 - 21.00 in BNC in 
Monnickendam.

*** 30 november de inloopbijeenkomst van 18.00 - 21.30 in het van der Valk Hotel Volendam; 
Wagenweg 1 te Katwoude.

*** Het plan is om de werkgroep te koppelen aan de dorpsraadvergadering van 7 december om 
dan het MEMO te bespreken, dat Marc B. en Celine P. met begeleiding van Goof op papier zullen 
zetten. Actie: Goof

Johanna doet verslag van het gesprek met Carolien K. Zij maakt zich grote zorgen vanwege de 
niet te controleren informatie die circuleert in 3 app-groepen. Informatie achterstand blijkt ook hier 
de grote boosdoener. J. heeft C bekend gemaakt met www.onderdoorgangn247biw.pleio.nl en 
haar toegezegd relevantie info te zullen toesturen. Het idee van C is om ruim voor de 
Statenverkiezingen een avond te organiseren, hier in Broek. Uitgenodigde Statenleden kunnen 
dan hun programma toelichten, m.n. over wel of geen ondersteuning van een Onderdoorgang.

Goed plan dat in januari 2023 uitgewerkt kan/moet worden. Actie: Johanna

*** als DR moeten we sowieso kijken hoe we alle info zo goed mogelijk moeten communiceren 
naar buiten toe, want wat duidelijk is, is dat er dankzij onze co-creatie een bewoners-variant ligt!!


http://www.onderdoorgangn247biw.pleio.nl


*** Wil brengt in, dat er nog zo weinig bekend is over de bouwfase, de consequenties voor de 
direct-aanwonenden én de Broeker inwoners!  Daar is op de inloopavond ruimte voor gemaakt en 
komt daar zeker aan de orde!

- Verkeer.

De leden van de werkgroep verkeer hebben een aantal vragen over hun activiteiten.

o.a. wat is de rolverdeling binnen de dorpsraad en de werkgroep? Wie praat met wie? Wat is 
algemeen dorpsraad-belang en/of meer specifiek werkgroep verkeer?

Dit mede n.a.v. de afsluiting door Rijkswaterstaat van de A7 bij Purmerend met onmiddellijke 
ingang, zonder overleg met aanpalende gemeentes, dorpsraden etc. Goof en Johanna hebben 
met de pers gesproken (RTV-NH en NH Dagblad), maar de bedoeling is dat de werkgroep Verkeer 
dit verder uitwerkt, graag in samenwerking met de groep Verkeer van de G.W. Yvonne doet kort 
verslag van hun activiteiten, die erop neer komen dat met alle kernraden overleg zal zijn over alle 
verkeers-pijnpunten die er zijn per kern. En daar oplossingen voor aan te dragen, want die zijn er 
zeker, vb Ilpendam, waar google eindelijk haar digitale wegprogram heeft gewijzigd. 

Belangrijk is om gelijk te melden bij gevaarlijke situaties via de app Slim melden! Wat betreft de 
situatie bij de school is dat zeer belangrijk, want de directeur doet niet wat hij zou moeten doen!

De werkgroep Verkeer heeft het plan te vergaderen voor de DR-vergadering om zo ons allemaal 
goed te informeren en om te overleggen. De activiteiten/afspraken graag in cc naar bestuur DR!

- Wonen

Het goede nieuws is dat HSB een informatie-site beschikbaar heeft gesteld, waarin de actuele 
status vastgelegd wordt van de nieuwbouw van het KEBO terrein.

https://www.hsbinbroek.nl/ 

Wat niet goed gaat, is dat de vergaderingen steeds weer worden uitgesteld, door m.n. de 
gemeente. Wie, wat, doet, wanneer is nog steeds niet duidelijk, er ligt nog steeds geen plan! Het 
idee was, dat de nieuwbouw-start in 2024 zou zijn, maar het is de vraag of dat haalbaar is. KEBO 
is wel een “inbrei-locatie”, dus wellicht valt het mee. Ook kan HSB als grote organisatie zelf veel 
maken, qua stikstof-plan, situatie-schets, luchtkwaliteit plan. etc. De infrastructuur en het 
parkeren moet goed geregeld worden. Evenals een “groen-plan”. En er zullen goede afspraken 
gemaakt moeten worden met de direct-omwonenden over de bouw-overlast.

T.a.v de supermarkt blijft het bij 150 m2. Daar lijkt niet verder over te praten te zijn. 

Wordt vervolgd.


5. Wat verder ter tafel komt. 
** vernieuwbouwschool - m.n. de verkeersproblematiek (al aan bod geweest)

** schoonmaak fietstunneltje - al aan bod geweest

** energie transitie (punt Wil M.).

N.a.v. het vervangen van de verwarmingsketels in de Broekerkerk ontspint zich een discussie over 
de (on-)mogelijkheden van verduurzaming van onze kerk, de monumentale panden hier in Broek. 
Hoe erover wordt gedacht, daar het bijna onmogelijk blijkt om beeldbepalende huizen te 
verduurzamen met b.v. gemeeschapsgeld, overheids-subsidies, etc. Duidelijk is dat er veel meer 
aandacht naar toe moet, we staan nu eigenlijk pas aan het begin van het realiseren van de bittere 
noodzaak in dezen. Hoe de dorpsraad daar zijn rol in ziet, daar zullen wij ons op moeten beraden. 
Eerst moet de Samenwerking DR-Prov N 247 tot een goed einde gebracht worden, incl de 
MEMO, zodat dit op tijd bij de Stuurgroep ligt. Daarna meer tijd om ons in de energie transitie te 
verdiepen en onze mogelijke rol hierin. Wordt vervolgd.


6. Rondvraag 
** Pakketautomaat.

De automaat is klaar, maar de stroom-voorziening is nog niet op orde. Ruud maakt kort artikel 
voor de BG -krant. Actie: Ruud.

** kunnen Ruud, Arda en Goof de artikelen voor de aanstaande BG-krant uiterlijk donderdagavond 
10/11 aanleveren bij Johanna ivm doorsturen naar de redactie van de BG.

Actie: Ruud, Arda, Goof en Johanna. 

Volgende DR-vergadering, met de werkgroep op 7 december a.s. 20.00 uur Broekerhuis.

https://www.hsbinbroek.nl/

