
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 11 januari 2023 

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

Afwezig: …..

Gasten: Dhr André Boon en bewoners uit BiW


1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Omdat Willem Haars 
verhinderd is, neemt dhr. André Boon waar. Zij hebben belet aangevraagd bij de dorpsraad om 
hun plannen voor 2 bouwprojecten in BiW toe te lichten.

Ruud leidt dit onderwerp in, als trekker van de werkgroep Wonen. 

André B. heeft een bouw-advies bureau en veel ervaring met de ambtenarij. Zijn ervaring is dat de 
ambtenarij in G.W. (Gemeente Waterland) erg voorzichtig is. Vandaar het idee om de plannen die 
hij heeft met Willem H. eerst voor te leggen bij de dorpsraad, om het vervolgens te presenteren bij 
G.W. Donderdagavond 26 januari a.s. spreekt hij over Plan Buurs bij de gemeente. Voor die tijd 
hopen André en Willem Haars dat er vanuit de Dorpsraad ondersteuning komt voor hun plannen.

Plan 1 :  Het eerste plan is alleen nog maar een eerste idee voor de bouw van een supermarkt met 
woningen erboven (vooral voor jongeren en senioren)

Plan 2 : “Plan Buurs” is al iets verder: het bouwen van  15 appartementen voor jongeren en 
senioren. Dit past echter niet binnen het bestemmingsplan.

Naar aanleiding van de presentatie van André B. gaat de voorzitter akkoord met het verzoek van 
één van de aanwezigen om te peilen wie voor een supermarkt is op het Havenrak.voor een 
stemronde te houden onder de aanwezigen. Veruit het meerendeel is voor een supermarkt.

Er is een kleine tegenbeweging, die o.a. het gevaar ziet in al het verkeer dat daar dan gaat plaats 
vinden, tussen de school en de BSO. Naast de touristen-bussen en het zware vrachtverkeer dat 
daar moet stoppen, omdat het niet verder het dorp in kan rijden.

André B. benadrukt nogmaals dat G.W. erg gevoelig is voor bezwaren! Het voor-bespreken, een 
mogelijke co-creatie zou het faciliteren van deze plannen zeker ten gunste kunnen beïnvloeden.

Er ontspint zich een discussie naar aanleiding van vragen die gesteld worden. o.a. Hoe kan het 
dat de dorpsraad hier nog niets van weet? Hoe goed is de communicatie tussen G.W. en de DR?

Arda legt uit wat co-creatie is en wat er wellicht mogelijk zou kunnen zijn in deze fase.

Hierna sluit de voorzitter dit stuk van de DR-vergadering af. 


De volgende gasten blijven voor het vervolg van de vergadering, t.w.: Ada de Vries; Joke te 
Vaanholt; Cor Te Boekhorst; André Boon en Wil Martens.


2. Concept Notulen d.d. 7 december 2022 
** tekstueel blz 1, geen op-aanmerkingen en geen naar aanleiding van.

** tekstueel blz 2, geen op-aanmerkingen en naar aanleiding van, invullen vacature. komt terug.

Notulen verder goedgekeurd, met dank aan…..

  
3. Ingekomen post/mails en naar aanleiding van: 
** Het eindrapport van VINU is klaar. (wordt binnenkort op DR-site gezet)

** n.a.v. de Wensboom is Ruud zijn wens gehonoreerd, financiële hulp bij schoonmaken  en 	 	
	 	 	 	 	 	 	 verfraaien (met kunst) van de fietstunnel.

4. Werkgroepen


*** Werkgroep Onderdoorgang. Vanmorgen 11 januari 2023 hebben Goof en Johanna officieel de 
MEMO aangeboden aan Gedeputeerde dhr. Jeroen Olthof. 

We gaan nu de besluit-fase in. 20 of 23 januari a.s.is er de mogelijkheid om in te spreken. Op 30 
januari is het bezoek van de commissieleden van de Cie. Mob&Fin. in Broek. Het idee is om na dit 
bezoek afspraken te plannen met de diverse politieke  partijen. Duidelijk is wel dat de 
besluitvorming over de Staten-verkiezingen heen getild zullen worden.

*** Werkgroep Verkeer. Grote zorgen over het zware verkeer, dat sinds de sluiting van de A7 voor 
35 en 50-tonners door Broek raast. 19 januari is er een gesprek met dhr. Hansen van 
Rijkswaterstaat om te bespreken of en welke alternatieve routes er mogelijk nog meer zijn, bv. via 
de A8. Actie: Cor, Sicco, Arda en Mirjam.

In april is er een bijeenkomst gepland met de werkgroep verkeer van G.W.




Cor rapporteert nog terug over zijn ervaring van de afgelopen dagen, dat de aanrijd-route naar de 
school problematisch is. Lang niet alle ouders houden zich aan de rij-route. 

Daarom is het toch erg belangrijk dat er vanuit de dorpsraad iemand in de werkgroep van de 
school zit. Cor wil dit op zich nemen.

*** Werkgroep Wonen. Over de plannen nu genoeg gezegd, er zal verder overleg gepland moeten 
worden.Actie: Dorpsraad/Ruud

Ruud heeft ook contact gehad met Marken, waar ze al verder zijn in de ontwikkeling. Duidelijk 
werd wel in dit gesprek, dat als de politiek zich er mee bemoeit dingen sneller gaan.

Werkgroep komt a.s. maandag 17 jan. bij elkaar om een standpunt in te nemen over Plan Buurs.


5. Wat verder ter tafel komt. 
** plannen  Schouw door BiW met de nieuwe wethouder Harm Scheepstra. Actie: Johanna 
** Debbie is nog in India, komt met data voor afscheidsetentje. Vacature moet ingevuld worden

oproep komende 3 x  in BG-krant. Oproep maken: Actie: Johanna 
** wie neemt er deel aan de discussieavond 12 januari a.s. over de Slag om de Zuiderzee?

     Vanuit de dorpsraad helaas niemand.


6. Rondvraag 
** DR-krant gaan we maken, op tijd zodat men weet op welke partij men kan stemmen, die voor of 
tegen de onderdoorgang is.b.v.. Hoe ziet hun programma er uit, etc.

Onderwerpen: 

Onderdoorgang (Goof);

Werkgroep Verkeer (Sicco); 

Werkgroep Wonen (Ruud)

Wil M. maakt stukje over energie-transitie. 

En een stukje over de vrijwilligers-groep v.d. begraafplaats. (Johanna? of?)

** Cor: bezig met ondergrondse containers in Broek zuid. 

Hoort dat tot de taak van de dorpsraad?

Agenderen we de volgende vergadering.


Er verder niets meer zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.50 uur.


Volgende Dorpsraadvergadering op woensdagavond 1 februari 2023. 


