
        

 Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 13 maart 2017 
 
Plaats  : De Horn 
Aanwezig : Frans, Piet, Wil, Jan, Debby, Cor,  
Afwezig : Piet, Camiel,  
Tijd  : 20:00 
 

 
 

1. Opening 
Frans opent de vergadering om 20:05 en heet iedereen welkom 

 

2. Vaststellen agenda 
De Dorpsraad Stompetoren is vandaag helaas verhinderd. In april komt Sporting S en in Mei 
nodigen we de Dorpsraad Stompetoren uit 

 

3. Mededelingen 
Cor Lub. Oude school. We zouden als Dorpsraad kunnen inventariseren of er behoefte is aan 
starterswoningen. De Dorpsraad inventariseert bij Piet vd Burg Aannemingsbedrijf welk 
plannen er zijn.  
De situatie rondom de oude school kunnen we in ieder geval tijdens het Collegebezoek van 2 
Mei aanstaande ter sprake brengen. 
Ook bij Collegebezoek: aankaarten de bouw van de muziektent in combinatie met 17 mei 
Marathon tegen Kanker. 
 

4. Vorige notulen & Actielijst 
Goedgekeurd. 

 

5. Ingekomen stukken 

6. Bespreekpunten 
 SWOS/De Horn 

Afgelopen 7 maart heeft er overleg plaatsgevonden tussen Jan, Fred en Debby. Er is 
overeenstemming met het SWOS over de terugtrekking van de SWOS uit het onderzoek. Het 
SWOS is geen partij in het beheervraagstuk. Hiervan hebben we een schriftelijke 
bevestiging. Jan neemt contact op met gemeente en herschrijft onderzoeksvraag. 

 Muziektent 
Alle plannen liggen er. Er is alleen geen geld. Plan is om de groep groter te maken met 
mensen van andere verenigingen.  
Afgesproken is dat Els en Marlene een stappenplan maken. Naar aanleiding daarvan zal de 
Dorpsraad bekijken wat zij kan betekenen. Jan heeft aangeboden om het stappenplan aan te 
vullen. Voor de vergadering in April wordt het stappenplan naar iedereen gemaild. En deze 
zal tijdens de vergadering van April worden besproken. 

 Rapport Rekenkamer/Resultaten herindeling Alkmaar 
Het is een mooi naslagwerk. 

 17 mei Marathon tegen Kanker 



        

Frans heeft aan Nelleke gevraagd of we deelnemen aan de route. Een mooi idee is om de 
bouw van de muziektent te koppelen aan deze Marathon. 

 Beeld Nic Jonk 
Het mag van ons tijdens de opening. De Dorpsraad vindt het geen probleem als het niet in 
de planning van de Grote Kerk past. Dan onthullen we het beeld op een andere manier. 
Debby neem contact op met Henkje. 

 Dorpsradenoverleg 
Rol Erik van Wattingen was hier met Nelleke. Zijn rol troubleshooter. Glasvezel is 
besproken. We krijgen hierover een verslag van Nelleke. Frans vraagt dit op. 

 

7. Website/ Facebook/ WhatsApp 
 Cor is beheerder geworden. Robert-Jan legt Cor de pagina uit.  
 Debby voegt Robert-Jan toe als beheerder van de facebookpagina; 
 Debby neemt contact op met Ingrid Schatz. 
 

8. Rondvraag 
Wil:. Kan iedereen 4 april? Ja. 
RJ: Is er nog een inspraakmogelijkheid voor de bushalte? Frans kijkt de mail nog een keer na. Ik 
kijk samen met Cor nog naar wat verbeterpunten voor de website. 
 

9. Sluiting 
Frans sluit de vergadering om 21:54. Volgende vergadering is op maandag 10 April om 20:00 
in De Horn. 
 

Actielijst 
Datum Wat Wie 

 Logo dorpsraad mailen  Debby  

 Beoordelen concept stappenplan Muziektent Jan 

 Frans kijkt het ontwerp N243 na, ivm verplaatsen 
bushalte. Hij neemt contact op met Stef Bakker 

Frans 

 Afscheid Els, Ruud, Cor en Pim. Vergadering okt ‘16 Wil 

 Aanbevelingen rondom statuten bij bijeenkomst Els 
Camiel heeft samenvatting gemaakt. Stand van zaken 
opvragen 

Frans 

 Verslag Dorpsradenoverleg vraagt Frans op aan Nelleke. Frans 

 Beeld Nic Jonk Wil 
 Hek Liander huisje Cor/Nelleke 
 Contact opnemen met Henkje Koning inzake onthullen 

beeld Nic Jonk 

Debby 

14-11-16 De Horn: Jan herschrijft de onderzoeksvraag en neemt 

contact op met de gemeente Alkmaar.(13-03-2017) 

Jan, (Camiel) Debby 

14-11-16 Wil nodigt Ruiterstok uit voor vergadering Juni 2017 

Uitnodigen Sporting S voor vergadering in April om 20:00 

Wil 

 

 Frans inventariseert plannen oude school bij VD Burg Frank 

 Verplaatsen afspraak DR Stompetoren naar Mei Debby 

 


