
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 7 december 2022 

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Sicco Weertman; Ruud Kroon en Johanna Huizer (notulist) 
Afwezig: met bericht - Arda Wolterbeek Muller 
Gasten: Cor T B; Wil M; Ada de Vr; Dianne L; Floris; Pe T; Emil S; Marc B; Marlies S; Frank de G; 
Sandra van O.


1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Omdat niet iedereen 
elkaar kent, volgt een kennismakingsrondje. 

Alle gasten zijn aanwezig ivm het bespreken van de memo. Daar het gebruikelijk is, dat we de 
punten van de gasten als eerste bespreken, wordt de agenda anders ingevuld

Punt 4 
*** Onderdoorgang N247. MEMO

De voorzitter geeft een toelichting, waarom nu deze memo. We zitten in een uniek proces om een 
plan te maken, samen met de provincie en het architectenbureau Arcadis. (het knooppunt Broek 
N247 is onderdeel van het totale Project Bereikbaarheid Waterland). 

De DR is mede-opdrachtgever. De resultaten van het door Arcadis gedane onderzoek zullen  in 
januari aan de Stuurgroep (waarin de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en de 
Regio Amsterdam zitten) aangeboden worden, deze zal een advies neerleggen bij Gedeputeerde 
Staten en vervolgens nemen de Provinciale Staten een besluit. Dit is een politiek proces, waarop 
wij geen invloed kunnen uitoefenen en ook geen inzicht in hebben.

Wel kunnen we gebruik maken van het inspraakrecht bij de provinciale Commissie Mobiliteit op 
20 februari 2023. De verwachting is dat een besluit, over de Statenverkiezingen van 15 maart 
2023, heen getild zal worden. 

Vervolgens krijgen alle aanwezigen het woord over de memo. Er zijn stemmen voor en tegen de 
bovengrondse variant. Dat de bovengrondse variant van de provincie in 2015 reden was voor het 
dorp en  de dorpsraad om in “opstand” te komen en een ander voorstel in te dienen, gefinancierd 
door een crowdfunding-actie in het dorp, is niet bij iedereen bekend.

Na allen gehoord te hebben, is het duidelijk dat de meeste aanwezigen de voorkeur uitspreken 
voor de bewoners-variant, die vanaf NU de SVO - subvariant Verlengde Onderdoorgang zal heten.

Wel zal de memo “aangescherpt” moeten worden/beter beargumenteert om heel duidelijk te 
maken, dat variant 1, 2 en 3 absoluut niet kunnen!!  

Er zal ook nog meer uitgelegd moeten worden middels,  o.a. een Dorpsraad-krant Special wat

de SVO inhoudt. We hebben nu n.l. nog steeds te maken met een VO = voorlopig ontwerp. Als er 
een DO = definitief ontwerp komt, dan zal er ook veel aandacht voor  de bouwfase-problematiek 
en het nieuwe dorpsplein moeten zijn.

Na ruim een uur vat de voorzitter samen wat er gezegd is en wat er nog gedaan moet worden en 
sluit af met 

*** “De tijd staat aan onze kant! Dé oplossing moet haalbaar, betaalbaar en duurzaam zijn voor 
100 jaar!”


Een aantal gasten verlaat de vergadering.


2. Concept notulen d.d. 9 november  2022 
** Blz 1 tekstueel geen op-aanmerkingen. N.a.v  alle punten zijn uitgevoerd

** Blz 2 tekstueel geen op-aanmerkingen. N.a.v. alle punten zijn uitgevoerd

Notulen worden goedgekeurd en op de site gezet. Met dank aan…..


3. Ingekomen post/mails en naar aanleiding van: 
** Ruud geeft uitleg over zijn activiteiten ten aanzien van het opknappen/verfraaien van de 
fietstunnel. Hij heeft de Provincie N-H aangeschreven (zijnde de eigenaar) voor toestemming. Plus 
een mogelijke financiële bijdrage. Nog niets over bekend.

** Ook heeft hij het VSB fonds aangeschreven voor financiële ondersteuning. Wordt vervolgd!!


4. Werkgroepen 
** Onderdoorgang.

Er komt dus een aangescherpte versie van de MEMO, wordt dit weekend aan gewerkt.




Verdere plannen ivm uitnodigen Statenleden, inspreken Cie Mobiliteit, Dorpsraad-krant Special 
worden de komende weken verder uitgewerkt.


** Verkeer

Sicco geeft een samenvatting van de besproken punten in de  vergadering Verkeer afgelopen 
week. Ook wacht de groep op reactie vanuit de werkgroep verkeer van de gemeente Waterland. 
Ook is er nog niets bekend over hoe lang het zeer zware verkeer over de N247 zal blijven rijden 
ivm slechte toestand brug A7. 

Mirjam probeert te achterhalen hoe het Ilpendam gelukt is om op Google Maps de juiste info te 
krijgen voor vrachtverkeer in hun kern. Dit moeten we ook zien te bereiken voor Broek!

Voorstel is ook om een aparte pagina ivm de verkeersproblematiek op onze site te krijgen. 
Johanna checkt bij Arda, want Arda is daar al mee bezig geweest Actie: Johanna 

** Wonen.

Ruud heeft een verslag gemaakt van de besprekingen in het kwaliteitsteam ( HSB, Gem. 
Waterland en dorpsraad). Dit wordt op de DR-site geplaatst en in de eerstvolgende BG-krant 
gepubliceerd. Actie: Johanna

Er is een “Beeldkwaliteitsplan” opgesteld, waar de groenvoorziening, de parkeerplaatsen, het 
dorpsaangezicht, de commerciële ruimtes en de informatievoorziening de specifieke 
aandachtspunten voor de dorpsraad waren. (zie verder verslag Nieuwbouw KEBO terrein)

Wordt vervolgd…


5. Wat verder ter tafel komt. 
** Debbie heeft na 7 jaar als dorpsraad/bestuurslid afscheid genomen. Het valt voor haar niet 
langer te combineren met werk en haar persoonlijke situatie.  Zij geeft nog een aantal data om 
samen te gaan eten ter afscheid.

Haar vervanging bij de Havenrakkers contactgroep blijft voorlopig even open. Op dit moment lijkt 
het niet dringend vervanging te zoeken. 

Wel moeten we een vacature in de BG-krant plaatsen. Actie: Goof/Johanna 
** Data DR-vergadering in 2023.  11/1; 1/2; 1/3; 5/4;7/6; 5/7; 6/9; 4/10; 1/11; 6/12 

6. Rondvraag 
** geen rondvraag, wel het verzoek van Ada en Emil om in het netwerk geplaatst te worden. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Actie: Johanna 

Volgende Dorpsraadvergadering 11 januari 2023 om 20.00 uur Broekerhuis


