Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 8 mei 2017
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

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

1. Opening

FS opent de vergadering om 20:05 exact en heet De Dorpsraad Stompetoren en bewoners van
het Zuidje welkom.

2. Vaststellen agenda
Overgeslagen

3. Mededelingen

Overgeslagen

4. Vorige notulen & Actielijst

Overgeslagen

5. Ingekomen stukken
•

•
•

Mail en flyer Marathon tegen Kanker 17 mei & Muziekpaviljoen. (Marlene sluit later op
de avond aan) Schermerhorn komt toch wel in de route. Marlene en Els gaan flyeren in het
dorp om de bewoners hierover te informeren. Op de achterzijde wordt het Muziekpaviljoen
gepromoot.
Marlene en Els zijn nu druk bezig om subsidies aan te vragen. Met name ook voor het
stroompunt. Wellicht is er een mogelijkheid dat de gemeente dit stroompunt voor zijn
rekening neemt.
Afgesrpoken is dat het nu ook tijd is om de verenigingen bij de muziektent te betrekken. In
eerste instantie zullen voor de aankomende vergadering worden uitgenodigd: De Floor, De
Jeugdraad, ’s Lands Welvaren. In een later stadium worden er meer verenigingen
uitgenodigd. (DS)

6. Bespreekpunten
•

Bewoners zuidje/Geluidshinder N243
Sinds de bomen zijn gekapt in 2012 is er last van geluidshinder op het zuidje.
Er zijn bewoners die juridische bijstand hebben gezocht.
Door Stef Bakker is aan de bewoners van het zuidje geopperd op om eventueel een looppad
te maken naar een tunnel onder het viaduct door.
Ook is de vraag of er toch geen recht bestaat op geluidsreducerend asfalt. Uit rapporten van
2011 blijkt dat er meerdere woningen binnen een “saneringsgebied” vallen, boven de
64decibel grens. Ook is de overkant aan de weg stiltegebied. Wellicht is dit samen genoeg
om toch geluidsredicerend asfalt te kunnen laten aanleggen.

Afgesproken wordt om elkaar op de hoogte te houden. Contact geggevens zijn uitgewisseld.
De bewoners zullen zelf in het dorp inventariseren wat er aan overlast ervaren wordt.
Als dit bekend is bij de Dorpsraad zal de Dorpsraad Stef Bakker uitnodigen. Doel van dit
gesprek is om helderheid te verschaffen. (Er gaan nu verschillend versies de rondte). Ook is
het doel om toch nog in aanmerking te kunnen komen voor geluidsrecucered afalt.
Dorpsraad checkt bij Fietsersbond en Veilig Veerkeer Nederland opties.
Mevrouw Hollenberg attendeerde de Dorpsraad dat de busprijs Schermerhorn Alkmaar
kost €4,30 kost. Dit is duurde dan de busprijs De Rijp-Alkmaar ad €2,10. (FS)
•

Kennismaking Dorpsraad Stompetoren.
Sylvester Liefting(voorzitter) en Mieke Verhagen (bestuurslid) schuiven aan om kennis te
maken. De Dorpsraad Stompetoren bestaat uit 5 leden. Ze hebben onderling taken
verdeelt. Met de ontwikkeling van het nieuwe Dorpshart in Stompetoren weten de
bewoners de Dorpsraad aldaar goed te vinden. Dit is ook het onderwerp wat de Dorpsraad
het meest bezighoudt. Buiten het Dorpshard om zijn er geen nieuwe bouwplannen.
De Dorpsraad Stompetoren netwerkt ook veel. Dit levert hun positive resultaten op.
Wellicht iets om op te pakken voor Dorpsraad Schermerhorn.Met de buitenspeeldag laat
de Dorpsraad zich ook zien.
De ervaringen van de Dorpsraad Stompetoren zijn ook dat de verenigingen moeite hebben
om subsidies aan te vragen.

• Steunpunt
Frans informeert status bij Jan
• Bezoek 2 mei
Was een succes. Stuk komt in de krant.
• Beeld kleinste huisje.
Is reeds opgelost
• Wifi in de Horn
Wifi, kosten per maand zijn ca 25,00. Johan Roselaar wil de aanleg en aanschaf sponsoren. Er is
afgesproken dat we afwachten met het instaleren hiervan tot er meer bekend is over de
organisatie van de Horn.

7. Website/ Facebook/ WhatsApp
8. Rondvraag

Tussen de leden van de Dorpsrad is afgesproken dat een ieder zijn eigen actiepunten uitvoert.
Wanneer een dorpsraadlid wordt aangesproken over een actiepunt van een ander verwijzen
we door naar die ander. Op deze manier worden er misverstanden voorkomen.

9. Sluiting

Frans sluit de vergadering om 22:15 uur. Volgende vergadering is op maandag 12 juni om
20:00 in De Horn.

Actielijst
Datum

14-11-16
08-05-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
08-05-17
08-05-07
08-05-17
08-05-17

Wat
Contact opnemen Nelleke inz huizen Groene weg
Hek Liander huisje
Aanbevelingen rondom statuten bij bijeenkomst Els.
Camiel heeft samenvatting gemaakt. Stand van zaken
opvragen.
Beoordelen concept stappenplan Muziektent
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

Wie
Frans
Cor/Nelleke (loopt)
Frans

Antwoord op mail mevr. Annemarie de Hoogt
Contactformulier website fatsoeneren
Verdwenen mail boven water krijgen
Antwoord op hulpvraag kapvergunning
€25,- p.p. overmaken voor etentje 04-10
Uitnodigen Floor, Cafe, Jeugdraad, School ivm
Muziektent voor vergadering 12 juni as.
Uitzoeken prijsverschil buskaartjes Alkmaar
Steunpunt
Na input bewoners Zuidje Stef Bakker uitnodigen

Wil
RJH, CL
RJH
Debby
Allen
Debby

Jan
Jan, Debby
Wil

Frans
Frans
Frans

