Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 10 april 2017
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

: De Horn
: Frans Schuurman (FS), Cor Lub (CL), Piet Brouwer (PB), Wil Plugboer (WP), Jan
Koning (JK), Robert-Jan Huijser (RH)
: Debby Stoop (DS)
: 20:00

1. Opening
FS opent de vergadering om 20:00 exact en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda
Naast de genoemde ingekomen stukken behandelen we ook de vraag over de kapvergunning
van de boom aan de OW-straat.
Van Sporting S komt een afvaardiging, van de Commissie Muziektent is niet duidelijk of zij
vanavond komen. Op het afgesproken tijdstip blijken zij er niet te zijn en gaat de vergadering
door met de te bespreken punten.

3. Mededelingen





Nelleke wil graag het B&W-bezoek voorbespreken. Zie verder het bespreekpunt onder 7.
Dorpsraad Stompetoren zal aanwezig zijn bij onze volgende vergadering, dd. 08-05-’17.
Frans heeft geïnventariseerd naar de plannen omtrent Het Kompas door Van der Burg. Frank zegt
dat er geen plannen zijn.
Er is geen verslag gemaakt van het Dorpsradenoverleg met Nelleke en Erik van Wattingen.

4. Vorige notulen & Actielijst
Zowel Piet als Robert-Jan was aanwezig. Bij Punt 7 ‘Website/ Facebook/ WhatsApp’ staat dat
RJ de website uitlegt aan Cor. Dit moet zijn: RJ gaat met Cor meekijken onder de motorkap van
de website. Bij vragen over de website kunnen we nog steeds bij Bart Obladen terecht.

5. Ingekomen stukken


Mail mevr. Annemarie de Hoogt
WP heeft contact gehad met mevrouw en aan kunnen geven dat de inspraaktermijn
verlopen is en het erg moeilijk wordt om dit nog bespreekbaar te maken. Advies is om dit
alsnog te doen vanuit de Oogvereniging waarvan zij secretaris is. Voor dit antwoord en haar
vraag betreffende de sociale voorzieningen neemt Wil nogmaals contact op.
RH geeft aan dat het contactformulier op de site niet klopt. Hij gaat met CL achter de niet te
vinden mail, verstuurd aan Info@.... , aan.



Brief N243
Duidelijk verhaalv.w.b. het asfalt en de situering van de bushalte.



Mail en flyer Marathon tegen Kanker 17 mei

Schermerhorn komt niet in de route. Wij zullen vanuit de DR geen activiteiten in gang
zetten.


Mail Nelleke betreffende Locatie Het Kompas
We wachten de lopende ontwikkelingen af. FS heeft op 10-4 getracht de contactpersoon uit
de mail te bereiken maar kreeg geen gehoor.



Mail HHNK
De heren van de sinds kort opgeheven commissie vinden het besluit van de DR niet juist.
Het staat de heren vrij om op persoonlijke titel activiteiten te ontplooien, uit naam van de
DR doen zij dit echter niet meer.



Hulpvraag kapvergunning boom OW-straat
Uit de situatieschets blijkt niet dat de DR vanuit haar functie hierin kan assisteren. DS zal
terugkoppelen dat hiervoor contact kan worden gezocht met de gemeente.



Uitnodiging Dodenherdenking 04 mei in Stompetoren door Gemeente Alkmaar
Er wordt geen verplichting gevoeld. Geen afzegging nodig.

6. Bespreekpunten


SV Sporting S
Henrico Timmer praat ons bij over de stand van zaken nadat eind 2016 een brandbrief is
gestuurd aan alle leden van Sporting S. Het Algemeen Bestuur gaf daarin te kennen dat het
met de huidige koers financieel niet meer vol te houden was.
Tijdens overleg met Afdeling Sport van de gemeente bleek dat er in ‘de wijk Schermer’ een
surplus aan accommodaties is en dat men wilde meewerken aan het afstoten van het
kleinere voetbalveld (B-veld) naast de sporthal tegen een jaarlijks terugkerende vergoeding
(i.v.m. verminderde onderhoudskosten).
In Stompetoren is een nieuw complex gerealiseerd en tijdens een bijzondere
ledenvergadering is geopteerd voor o.a. het scheiden van binnen- en buitensporten waarbij
de buitensporten naar Stompetoren zouden gaan; of doorgaan met alle sporten, waarbij
meer vrijwilligers nodig zijn. Deze vrijwilligers hebben zich aangemeld en op dit moment
telt de vereniging ± 50 nieuwe vrijwilligers bovenop de ±30 bestaande (naast
coaches/trainers e.d.).
Helaas was er geen toekomst met een betaalde fulltime beheerder en van hem is op uiterst
vriendschappelijke manier afscheid genomen. Wel helpt hij nog op basis van
vrijwilligersloon met overdracht aan de nieuwe beheerder (op ZZP-basis).
Met de vrijwilligers is een aantal groepen samengesteld: Buitengroep, Sponsorcomité,
Activiteitencommissie, Schoonmaakcommissie en een Kantinecommissie.
De Activiteitencommissie heeft al van zich laten horen door aan te bieden om ‘Fan van
Sporting S’ te worden voor € 50,- per jaar. Het verzamelde geld zal worden besteed aan
structurele zaken die in het belang van de totale S.V. aangeschaft worden. Het geld wordt
niet gebruikt om gaten te dichten.
Verregaande samenwerking met SSV-jeugd zorgt ervoor dat alle handbal- en voetbaljeugd
in de eigen leeftijdscategorie kan spelen.
Henrico benadrukte dat ‘de wijk Schermer’ een andere identiteit heeft dan de stadswijken.
Iedere kern in deze wijk is anders, iedere kern is er een op zich. Kernenbeleid in de
buitengebieden is hoogst relevant!



Muziektent
Het project is tijdens een andere bijeenkomst, waarbij CL aanwezig was, uitgelegd aan
wethouder Victor Kloos en hij toonde enthousiasme. Hij noemde een potje waaruit
misschien geld vrijgemaakt zou kunnen worden. Als DR wachten we dit af. Omdat het
gevraagde stappenplan niet beschikbaar is laten wij dit punt nu rusten.



Bijeenkomst met B&W 02 mei ‘17
Tijd: 19-21 uur. Vanuit Oterleek stapt het college uit bij Het Kompas. Via N243 en bushalte
lopen we langs locatie Muziektent en komen samen in De Horn. Hier willen wij ook
aandacht vragen voor SWOS en Sporting S (zie bespreekpunt Sporting S). WP legt dit voor
aan Nelleke.

7. Website/ Facebook/ WhatsApp


Afspraak CL en RH voor 11 april.

8. Rondvraag
WP:
- De staat van de eerste twee huizen op de Groene Weg is zeer slecht en de
situatie wordt gevaarlijk. RH gaat de zorg van de DR kenbaar maken bij de
Wooncompagnie en vragen naar de plannen rondom deze situatie.
CL:
- Het uurwerk van de Hervormde Kerk loopt structureel achter. Benoemd aan
Nelleke, maar zij verwijst naar Stadsherstel. CL gaat daar de klok luiden.
- De rekening voor het afscheidsetentje komt op € 25,- p.p. Dit kan worden
overgemaakt naar rekeningnummer NL27 RBRB 0943716039 t.n.v. Dorpsraad
Schermerhorn.
PB:
- De verkeerssituatie op het Oosteinde t.h.v. de nummers 52 en 54 (tegenover het
huis van PB) is nijpend vanwege de versmalling van de weg. Door geparkeerde auto’s
moet zwaar verkeer uitwijken en drukken de zijkant van de weg kapot en de kans is
aanwezig dat de grond zal wegzakken aan de waterkant. PB gaat de situatie melden bij
14072.
JK:
- Oppert een Bewonersinitiatief voor Wifi in De Horn. WP gaat informeren naar
de kosten van dit plan bij Johan Roselaar. Er is mogelijkheid om maandelijkse kosten
voor het abonnement (deels) te betalen vanuit de DR.

9. Sluiting
Frans sluit de vergadering om 21:32 uur. Volgende vergadering is op maandag 08 mei om
20:00 in De Horn.

Datum

14-11-16
14-11-16
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17

Actielijst
Wat
Logo dorpsraad mailen
Afscheid Els, Ruud, Cor en Pim. Vergadering okt ‘16
Frans kijkt het ontwerp N243 na, i.v.m. verplaatsen
bushalte. Hij neemt contact op met Stef Bakker
Verslag Dorpsradenoverleg vraagt Frans op aan
Nelleke.
Frans inventariseert plannen oude school bij VD Burg
Verplaatsen afspraak DR Stompetoren naar Mei
Hek Liander huisje
Aanbevelingen rondom statuten bij bijeenkomst Els.
Camiel heeft samenvatting gemaakt. Stand van zaken
opvragen.
Beoordelen concept stappenplan Muziektent
Contact opnemen met Henkje Koning inzake onthullen
beeld Nic Jonk
De Horn: Jan herschrijft de onderzoeksvraag en neemt
contact op met de gemeente Alkmaar.(13-03-2017)
Wil nodigt Ruiterstok uit voor vergadering Juni 2017
Uitnodigen Sporting S voor vergadering in April om
20:00
Antwoord op mail mevr. Annemarie de Hoogt
Contactformulier website fatsoeneren
Verdwenen mail boven water krijgen
Antwoord op hulpvraag kapvergunning
Programma B&W-bezoek opzet maken
Contact met Wooncompagnie over huizen Groene Weg
Contact met Stadsherstel over uurwerk Grote Kerk
€25,- p.p. overmaken voor etentje 04-10
Contact met 14072 over veiligheid OE
Informeren over kosten Wifi De Horn bij Johan Roselaar

Wie
Debby (afgedaan)
Wil (afgedaan)
Frans (afgedaan)
Frans (afgedaan)
Frans (afgedaan)
Debby (afgedaan)
Cor/Nelleke (loopt)
Frans
Jan
Debby
Jan, Debby
Wil
Wil
RJH, CL
RJH
Debby
CL, RJH
RJH
Cor
Allen
Piet
Wil

