Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 16 januari 2017
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

: De Horn
: Frans, Piet, Wil, Camiel, Jan, Debby, Cor,
: Piet, Camiel,
: 20:00

1. Opening
Frans opent de vergadering om 20:07
Welkom Robert Jan. Hij is hier aanwezig op uitnodiging van Pim de Vries.

2. Vaststellen agenda

Agenda is vastgesteld.

3. Mededelingen
Subsidieverzoek 2016 is gehonoreerd.

4. Vorige notulen & Actielijst
Goedgekeurd.

5. Ingekomen stukken
•

6. Bespreekpunten
•

•
•
•
•
•

Uitleg N243 door dhr Stef Bakker van de provincie NH en dhr Jan Duivenvoorden van de
gemeente Alkmaar.
Jan Duivenvoorde is er altijd bij aanwezig omdat de weg door de gemeente Alkmaar loopt.
De mensen die direct aan de weg wonen zijn direct betrokken bij het ontwerp. Verder
hebben er inloopavonden voor de anderen bewoners plaatsgevonden.. Er is afgelopen
september groen licht gegeven voor het huidige ontwerp. In de drie gemeenten ruimtelijke
procedures. Wanneer ter inzage? B.V. Gemeente wordt gevraagd om bebouwde kom
Stompetoren aan te passen. Grote delen van de Noordervaart zullen tot aan de fundering
eruit moeten. Proces van voorbereiding duurt nog heel lang voordat er daadwerkelijk
wordt uitgevoerd. Dit duurt zeker nog een jaar. In de loop van 2018/2019 is de planning
dat het werk uitgevoerd zal worden.
Speerpunten:
16 kilometer lange geleiderail;
Gekozen voor 80 km weg met rotondes;
Beide kruispunten bij Schermerhorn worden rotondes. Hierbij is gekozen voor
eenvormigheid van deze weg. Bij alle grote kruispunten komen rotondes.
Gevraagd door de DR is om de bushalte terug te plaatsen op de huidige plaats. Er is
voldoende ruimte en veiliger.
Vraag van ons Dorpsraad graag beter communiceren. Om antwoorden te geven op vragen.
Antwoorden op veel vragen staan op de website.
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•

•

Dorpsraad heeft gevraagd om fluisterasfalt, als antwoord gekregen dat Schermerhorn niet
was bekeken als situatie. Antwoord: nieuw asfalt is sowieso stiller. Vraag is helder zegt Stef.
In de provincie NH wordt dit niet gebruikt. Tenzij vanuit de wet geluidshinder blijkt dit
nodig te zijn. Er is 1 woning aan de noordvaart waar de wet geluidshinder wordt
overtreden. Dit betreft 1,5db. Bezwaar maken is helaas niet meer mogelijk via de wet
Geluidshinder. Het rapport staat op de website Stil asfalt moet 2x zo snel worden
vervangen.
Stef Bakker gaat nog heel serieus kijken naar de bushalte. Afgesproken is dat Stef Bakker
hierop antwoord geeft.

•

Samenwerking Grote Kerk
Graag overleg wat we voor elkaar kunnen betekenen. GK is erg op zoek naar hoe het dorp
meer betrokken kan worden bij de Kerk. Frans wil daarover in gesprek. We nodigen ze uit
voor de vergadering in Februari. Vragen DR Stompetoren om in Maart te komen. Debby
regelt beide.

•

Bespreking Dorpsraden
Mail Nelleke bespreking alle dorpsraden Erik van Wattingen. Is niet meer nodig. Het college
wil graag langskomen. Jan stelt een brief met als doel om rechtstreeks e communicatie met
het college te bewerkstelligen.

•

Haalbaarheidsonderzoek De Horn
Jan heeft dit onderhanden.

•

Lies Smit, parkeerplaatsen OW
Wil heeft gesproken met Dhr Niel Klein, dhr Ed verver. Wil heeft een afspraak met ze
gemaakt en foto’s genomen. Naar aanmelding van de foto’s vergadert de gemeente en
neemt contact op met Wil.

•

Status lage landje
Na een presentatie over een plan van het HHNK over o.a. het “Lage landje” in de
jaarvergadering van 2015, heeft het HHNK de Dorpsraad gevraagd om advies. Hiertoe is
door de Dorpsraad een adviescommissie in het leven geroepen. De Dorpsraad heeft zich
eind 2016 beraden op de stand van zaken rondom de voortgang van het overleg van de
adviescommissie met het HHNK (eigenaar van het Lage landje). Geconstateerd werd dat er
intens overleg is gevoerd. Ook dat er door het advies en de ideeën van de commissie Lage
landje erg veel is bereikt, maar dat er nog wel een principieel verschil van mening bestaat.
In aansluiting daarop hebben gesprekken plaatsgevonden met zowel de
vertegenwoordigers van de adviescommissie, als met het HHNK. Het is in de ogen van de
Dorpsraad gebleken dat, door de inzet en vasthoudendheid van de adviescommissie Lage
landje, het maximaal haalbare (en meer) is bereikt en dat er, voor wat betreft het
principiële punt, geen overeenstemming kan worden gevonden. Op grond daarvan heeft de
vergadering besloten het adviestraject te beëindigen en het NNHK hiervan op de hoogte te
stellen. De vergadering sprak daarbij ook haar grote waardering en dank uit voor de
vasthoudende inzet en betrokkenheid van allen, met name Ruud Kamp en Henk de Reus, en
verleent hen hierbij “decharge”.
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7. Website/ Facebook/ WhatsApp
•
•
•

Standpunt parkeerbeleid: We hebben afgesproken dat we bewoners zelf vragen om bij
problemen contact op te nemen met handhaving op 14 072. Bij gevaarlijke situaties kunnen
bewoners de politie bellen.
Ingrid Schatz. Debby vraagt of Ingrid het technische gedeelte wil verzorgen. Cor houdt de
website bij. Website nieuwe stijl. Lange termijn actiepunt.
Nieuwsbrief

8. Rondvraag

Wil: Bijeenkomst Sporting S: heel erg druk. Hoop emotie.
Frans : x
Jan: Last van informatievoorziening. Graag documenten over de mail.
Debby: x
Cor: Organisatiekermis is aan de gang. Eventueel met een overdracht.

9. Sluiting

Frans sluit de vergadering om 21:54. Volgende vergadering is op maandag 13 Februari om
22:37 in De Horn.
Datum

14-11-16
14-11-16

Actielijst
Wat
Afscheid Els, Ruud, Cor en Pim. Vergadering okt ‘16
Aanbevelingen rondom statuten bij bijeenkomst Els
Camiel heeft samenvatting gemaakt. Stand van zaken
opvragen
Inloggegevens Bart opvragen en doorgeven Cor en Ingrid
Beeld Nic Jonk
Hek Liander huisje
Melding putten
De Horn
Wil uitnodigen Ruiterstok april 2017
Wil laat Sporting S weten dat we graag willen meedenken
met hun uitdaging.
Uitnodigen Grote Kerk
Verplaatsen afspraak DR Stompetoren
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Wie
Wil
Camiel
Debby
Wil
Cor/Nelleke
Wil
Jan, Camiel, Debby,
Fred
Wil
Wil
Debby
Debby
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