Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 12 juni 2017
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

: De Horn
: Frans Schuurman (FS), Cor Lub (CL), Piet Brouwer (PB), Wil Plugboer (WP),
Robert-Jan Huijser (RH), Robin Haring (Jeugdraad), Angelina Dekker (Floor),
Arjan Broersen (Over de Lei), Bewoners Zuidje-zuid.
: Jan Koning (JK)
: 20:05

1. Opening

FS opent de vergadering om 20:05 exact en heet De Dorpsraad, Floor, Jeugdraad, Stompetoren,
Arjan Broersen en bewoners van het Zuidje-zuid welkom.

2. Vaststellen agenda (n.v.t.)
3. Mededelingen (n.v.t.)
4. Vorige notulen & Actielijst (n.v.t.)
5. Ingekomen stukken (n.v.t.)
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 geluid reducerend asfalt. Uit rapporten van
2011 blijkt dat er meerdere woningen binnen een “saneringsgebied” vallen, boven de 64
decibel grens. Ook is de overkant aan de weg stiltegebied. Wellicht is dit samen genoeg om
toch geluid reducerend asfalt te kunnen laten aanleggen.
Afgesproken wordt om elkaar op de hoogte te houden.
De bewoners zullen zelf in het dorp inventariseren wat eraan overlast ervaren wordt.
Als dit bekend is bij de Dorpsraad zal de Dorpsraad Stef Bakker uitnodigen.
Dorpsraad checkt bij Fietsersbond en Veilig Veerkeer Nederland opties.
Vervolg 12 juni:
De bewoners van het Zuidje-zuid hebben geïnventariseerd bij bewoners van de
Pinksterblomstraat, Over de Lei en Zwarte dijkje. 19 reacties zijn gekregen op deze oproep.
Ze zijn bij bewoners aan de deur geweest en een bericht geplaatst op Nextdoor. FB is niet
gelukt.

De conclusie is dat er Dorps breed overlast wordt ervaren: geklepper van de brug, niet
meer lekker in de tuin zitten omdat men elkaar niet verstaat rond de spits, de bewoners
slapen met ramen dicht in de zomer.
Er wordt besloten dat de om een bijeenkomst te faciliteren in september met Stef Bakker
en iemand van de gemeente, de Dorsraad en de betrokken bewoners. (FRANS)
Wellicht kan Nelleke, de gebiedsconsulente, hierin iets betekenen. Frans brengt Nelleke in
contact met de bewoners van Zuidje-Zuid, Merel is hiervoor het aanspreekpunt. (FRANS)
Debby checkt of een Bewonersinitiatief aanvraag kan. (DEBBY)
Frans heeft de prijs van het buskaartje uitgezocht. Opstappen bij de molens kost € 2,00,
deze bus komt uit Grootschermer. Opstappen bij begin dorp kost € 4,20, deze bus komt uit
Purmerend. Aan dit prijsverschil kan niets worden gedaan door de bus vervoerder. Echter
met ov-chipkaart betaal je per gereden kilometer, dit is dan ook de goedkopere optie.
De provincie zegt dat de wijziging aan de N243 geen reconstructie betreft. Bewoner hopen
van echter van niet. De Rechtsbijstandverzekering van 1 van de bewoners gaat
onderzoeken of er sprake is van reconstructie of niet. Afhankelijk hiervan worden de
vervolgstappen duidelijk.
• Muziektent (geen muziekpaviljoen)
De Floor, en de jeugdraad zijn aangeschoven om hun eventuele wensen aan te schuiven.
Bert van Langen toont een poster. Deze is ter promotie gemaakt. Bert houdt er 1. De overige 4
zijn ter promotie bij Marlène. Verdere stand van zaken:
• De Omgevingsvergunnning is afgegeven.
• Er is een begroting gemaakt.
• Er zijn gelden aangevraagd: Viktor Kloos heeft € 5.000 toegezegd. Staalfonds, VSB,
bewonersinitiatief, Wooncompagnie, Victoriafonds.
Heel erg jammer is het feit dat de sponsorloop niet door het dorp is gegaan.
Jeugdraad
1. We vinden het een prachtig idee.
2. De Jeugdraad stelt nog voor om geld aan te vragen bij de Rabobank.
Dit wordt gedaan door de commissie.
3. Een voorstel is een waterpunt, voor koffie of een hoge drukspuit.
Dit idee wordt nader uitgezocht door de commissie.
4. De Jeugdraad vraagt zich af of er overlast van hangjongeren wordt verkregen.
Deze jongeren zijn goed in het zicht. Er wordt nu ook af en toe gehangen in de speeltuin.
De inschatting is dat er weinig overlast van hangjongeren zal plaatsvinden.
5. De 3x25 ampère zou voldoende zijn voor de Jeugdraad.
Wordt nader uitgezocht door de commissie.
Floor
1. Zou heel blij zijn met krachtstroom;
Wordt nader uitgezocht.
2. Een nadeel is de plek van het paviljoen. De Floor heeft vaste plekken op het veld waar
de palen van de tent de grond in kunnen i.v.m. de aangelegde drainage (de Floor heeft
tekeningen van de drainage in bezit) die onder het gras is aangelegd. De Floor vraagt

zich af of de plek waar de kraan komt te staan toereikend is om de tent omhoog te
kunnen houden. (De gemeente heeft de plek aangewezen.)
Er wordt contact met elkaar opgenomen om rekening te kunnen houden met deze
drainage.
3. Ook denkt de Floor wellicht de muziektent niet te kunnen gebruiken tijdens de Floor
vanwege de hoogte van de muziektent en die van de Floortent. Waarschijnlijk kan er
vanaf de muziektent niet in de Floortent worden gekeken.
4. De Floor is benieuwd waar de muziektent voor is bedoeld.
Zie communicatie hieronder.
Tijdens de vergadering is de conclusie getrokken dat communicatie is belangrijk. Jan; “Om de
inwoners op de hoogte te brengen. Wie het financiert, wat de bedoeling is.”
De volgende stap in de communicatie is om de Muziektent te promoten tijdens de Floor.
Robert-Jan en Cor nemen deel aan de Muziektent-commissie namens de zittende Dorpsraad.
Robert-Jan zal kijken naar plan voor verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, beheer van de
Muziektent.(RJ)
Vraag aan DR om te overwegen weer een Rabobank rekening te nemen.
•

Arjan Broersen bewoner van Over de Leij is aangeschoven om wat ideeën te delen.
Parkeerplaats voor de brug naar Over de Leij wordt steeds drukker. Auto’s worden op de
brug geparkeerd. Kliko’s kunnen hierdoor niet meer worden neergezet. Een optie zou zijn
een vak in wegdek, met bord erbij welke tijden niet te parkeren. Het veroorzaakt gevaarlijke
situaties met kinderen op de fiets. Ouderen mensen worden geholpen met hun Kliko’s. Advies is
om contact op te nemen met Piet Lijen of Ed Verver(stadswerk) van de gemeente, te bereiken
via 14-072. Via dit nummer is Handhaving ook te bereiken.
Kruispunt Over de Lei/Westeinde is erg gevaarlijk. Er staat nog niets aan bordjes. Dit kan ook
worden gemeld bij dezelfde mannen van Stadswerk.
Idee: een aanmeerplaatsje op veldje bij Over de Leij
Bespreken met Nelleke, wat is de status van dit stuk grond. Ook een vraag aan Nelleke is of zij
ervoor kan zorgen dat de status van het veldje gewijzigd wordt zodat er ook gemaaid wordt
door de gemeente.
De derde vraag aan Nelleke: Wat zijn de eventuele mogelijkheden voor bv: speelveld,
picknickplaatsje, kano aanlegplaatsje, aanmeerplekje. (Voor initiatieven kan eventueel een
subsidie voor bewonersinitiatieven worden aangevraagd.)
Groene weggetje-dit verloedert, is een afknapper. Kan dit niet worden gesloopt?
De wooncompagnie is eigenaar van de woningen. Ze gaan het op een deugdelijke manier met
hekken afsluiten zodat het veilig wordt.) Zodra de laatste bewoner weggaat wil de
wooncompagnie gaan slopen. Er staat nog geen hek omheen. (Frans Nelleke hierover bellen)

•

Onderzoek beheer De Horn
Er was afgesproken dat de Dorpsraad opdrachtgever voor dit onderzoek. De Gemeente
Alkmaar meldde onlangs dat de opdrachtgever ook zijn Gemeente
Alkmaar/Wooncompagnie/. Jan heeft mail gestuurd omdat dit niet op elkaar aansluit.
Gemeente gaf aan dat er een misverband heeft plaatsgevonden.
Besproken is van het standpunt van de Dorpsraad hierin nu is. Het belangrijkste is De Horn.
De exploitatie moet voor de politiek onderzocht worden. We gaan dus mee met de gedachte
van de Gemeente Alkmaar. (JAN)

Het onderzoek of het Steunpunt in Stompetoren kan worden verplaatst naar Schermerhorn
wordt eerder onderzocht. De Gemeente haalt dit onderzoek dan ook uit onze
onderzoeksvraag. Dit wordt in een apart traject onderzocht.
•

Lage Landje
Nieuw voorstel van HHNK. Dorpsraad stemt hiermee in om recht te doen aan hetgeen dat in
de commissie is gevraagd te realiseren.

•

Verkeersmaatregelen Zuidje.
• De reden dat de drie paaltjes op de stoep zijn geplaats bij de Tames Visserstraat is
dat de auto’s er niet kunnen parkeren.
• Bewoners van het Zuidje hebben problemen met maatregelen die zijn genomen
rondom de school. De Dorpsraad faciliteert een bijeenkomst tussen de bewoners, De
School en de Gemeente. Met als doel om partijen met elkaar in overleg te brengen.
Als het lukt nog voor de zomer. (FRANS)
• In het vervolg graag de mails die worden verstuurd cc-en naar de Secretaris, Debby.

•

DorpsWIFI bij de Horn
De Dorpsraad heeft besloten om een wifi voor het dorp te realiseren. Het gaat om de
locaties de openbare ruimten van de Horn en voor de deur bij de Horn. Wil neemt contact
op met Johan Roselaar om dit voor de zomer te realiseren. (WIL)

•

Promotie Dorpsraad
De Dorpsraad heeft besloten om tijdens de Floor te laten zien waarmee we bezig zijn.
Hierover wordt een poster gemaakt door Jan. Er wordt een ideeënbus neergezet waar
bewoners op een briefje hun idee kunnen schrijven en posten. Het idee is om deze bus na
de Floor blijvend in de Horn neer te zetten. Wellicht kan er nog een persbericht uit naar de
Floor zodat dit in de Floorkrant mee kan worden genomen. (DEBBY&JAN)

7. Website/ Facebook/ WhatsApp
Berichtje op FB over Floor-RJ
Link op FB naar notulen- RJ.

8. Rondvraag
V: Kitty Hollenberg: Ik heb last van de lamp van de grote kerk.
A: MOR, Melding openbare ruimte, met digid kan je dit via de website melden i.p.v. bellen
met 14-072.
V: Wil: Beeld kerk? Er moet een vergunning worden aangevraagd om het beeld te plaatsen.
A: Dit is reeds geregeld.
V: Piet: I.v.m. de veiligheid voor de kinderen komt er op het speelveldje op het einde van de
oosterweidestraat een hekje.

9. Sluiting
Frans sluit de vergadering om 22:30 uur. Volgende vergadering is op maandag 11 september
om 20:00 in De Horn.

Datum
12-06-17
12-06-17
12-06-17
12-06-17
12-06-17
12-06-17
12-06-17
12-06-17

Actielijst
Wat
Contact opnemen Nelleke inz huizen Groene weg
Bijeenkomst ivm N243 organiseren (Frans)
Nelleke in contact brengen bewoners Zuidje-zuid
Check bewonersorganisatie Zuidje-zuid
Onderzoek aansprakelijkheid, vanuit welke entiteit
wordt er gewerkt.
Faciliteren bijeenkomst bewoners zuidje, basisschool
en gemeente
WIFI installeren de Horn

Wie
Frans
Frans
Debby
Robert-Jan
Frans
Wil

Aanbevelingen rondom statuten bij bijeenkomst Els.
Camiel heeft samenvatting gemaakt. Stand van zaken
opvragen.
Beoordelen concept stappenplan Muziektent

Frans

14-11-16
14-11-16

De Horn: Jan informeert gemeente over standpunt DR
Wil nodigt Ruiterstok uit voor vergadering September
2017

Jan, Debby
Wil

10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17
10-04-17

Contactformulier website fatsoeneren
Verdwenen mail boven water krijgen

RJH, CL
RJH

Robert-Jan

CL, RJH

