Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 4 september 2017
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

: De Horn
: Frans Schuurman (FS), Cor Lub (CL), Piet Brouwer (PB), Wil Plugboer (WP),
Muziektent Comité (MC): Els Liefting, Marlène Ruijgrok, Bert van Langen,
Bewoners: Berend Panjer, Wouter Leegwater.
: Jan Koning (JK), Robert-Jan Huijser (RH),
: 20:00

1. Opening
FS opent de vergadering om 20:05 en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststellen agenda
FS heeft de agenda voorgelezen. Hierop waren geen aanvullingen.

3. Mededelingen
•
•
•
•
•

•

•

Geluidsoverlast N243: Gebiedsconsulent Nelleke is bezig om een bijeenkomst te
organiseren waarbij de bewoners die geluidsoverlast ervaren, de Gemeente en de
Provincie aanwezig zijn.
Nelleke gaat infomeren wat de huidige status is van het gebouw “Het Kompas” en
koppelt dit aan ons terug.
Het huisje aan de Groene weg is inmiddels afgetimmerd en weer veilig bevonden.
De Gebiedsconsulenten werden heringedeeld. Nelleke blijft die van ons.
De onthulling van het beeld van Nic Jonk was een succes.
Piet vult aan dat het beeld waarschijnlijk nog verplaats gaat worden en dichterbij
de kerk gezet gaat worden. Dit in verband met het plaatsen van de Kermiswagens,
deze kunnen er nu niet goed meer staan. Het is jammer dat de mensen die het beeld
hebben geplaats vooraf geen contact met ons hebben opgenomen anders hadden
we dit gelijk kunnen melden. Nelleke gaat dit regelen.
Morgenmiddag vindt er nog een bijeenkomst plaats tussen De Gemeente (Anja Schipper
en Cees van der Gaag) en Jan en Debby. Doel van het gesprek is om helderheid te krijgen
wie het Opdrachtgeverschap heeft/neemt ten aanzien van het onderzoek hoe De Horn
in gebruik kan blijven.
Morgenavond vindt er een bijeenkomst plaats in de Horn tussen de Gemeente Alkmaar
en afgevaardigden van de verschillende Dorpsraden uit de oude gemeente Schermer.
Deze bijeenkomst heeft als doel om te delen hoe de huidige fusie met de Gemeente
Alkmaar wordt ervaren en is een vervolg op de bijeenkomst die afgelopen Februari
2017 heeft plaatsgevonden. FS, WP, CL, JK en PB zijn hierbij aanwezig.

4. Vorige notulen & Actielijst
Dit is niet behandeld.

5. Ingekomen stukken
Rekening voor de huur van de grond van de Muziektent.

6. Bespreekpunten
Muziektent
• In juli ’17 hebben bewoners van de Oosterweidestraat kenbaar gemaakt het zeer
bezwaarlijk te vinden als de Muziektent wordt geplaatst op de locatie zoals die is
bedacht. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de betreffende bewoner, De
Gebiedsconsulent Nelleke en de Dorpsraad. Besloten is dat de Muziektent niet op de
locatie wordt geplaats zoals die was bedacht.
• Tijdens het Floorweekend wordt door het Muziektent Comité bekeken welke andere
plek geschikt zou zijn. Hierbij wordt dan ook rekening gehouden met de ruimte die de
Floor nodig heeft.
• De DR heeft een rekening ontvangen voor de huur van de grond waarop de Muziektent
zal worden gebouwd. Hiervan was de DR niet op de hoogte. Het Muziektent Comité ook
niet. Het MC gaat dit uitzoeken.
• De DR ziet graag een “beheersplan” ontstaan waardoor de kans kleiner wordt dat er
zaken over het hoofd worden gezien. Er is niet afgestemd wie dit gaat maken.
• Om de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij dit project is afgesproken om hierover
meer te communiceren. Bijvoorbeeld op de media van de DR. RJ heeft in afwachting van
de uitkomsten van de besprekingen na de zomer nog geen actie ondernomen i.v.m. de
communicatie. Omdat het pas na de zomer duidelijk werd wat te communiceren.
• Afgestemd met het MC is dat het volgende stappenplan wordt gemaakt:
1. Locatie bepalen tijdens Floor weekend.
2. Haalbaarheidsonderzoek & de Gemeente (Nelleke & Elise) informeren over de nieuwe
locatie.
Dorpsraad tijdens de Floor
De Dorpsraad zal zondag van 14:00 tot 16:00 op de Floor te vinden zijn. Er is een woordwolk
gemaakt op een canvas doek. De bedoeling hiervan is om met bewoners in gesprek te raken
over bijvoorbeeld, wat zij belangrijk vinden van de Dorpsraad en wat zij verwachten van de
Dorpsraad. Bewoners kunnen op het canvas zelf er woorden bijzetten.
Ook zijn er kaartjes gemaakt waarop ideeën en suggesties kunnen worden gezet. Deze kunnen
in de aanwezige brievenbus worden gepost. Het idee is ok deze ideeënbus na de Floor in de
Horn te hangen aan de muur. DS zal hiervoor toestemming regelen bij de Wooncompagnie.
Het zou fijn zijn als de leden van de DR die kunnen zondag aanwezig zijn.
Functies & Taken DR-leden
DS heeft aangegeven de taak van het notuleren over te dragen. Tijdens deze vergadering waren
er geen gegadigden.

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

8. Rondvraag
WP: Zal infomeren over de status van de aanleg van de Wifi in de Horn.

PB: De Gemeente, Ed Verver en Piet Lije, hebben nog geen actie ondernomen ten aanzien van
de beloofde hekjes rondom het speeltuintje op de oosterweidestraat tegen het Oosteinde aan.
PB vraagt zich af of het wel doorgaat. PB belt nog 1 maal zelf. Als hij niet tevreden is geeft hij
dit door aan FS. Die neemt het dan over.
Berend: Informeerde naar de locatie van Zuidje-Zuid en Het Kompas.
Wouter: Geeft aan dat de bocht op de PB bij de school erg gevaarlijk is i.v.m. auto’s die in de
bocht staan geparkeerd. Het advies is om deze klachten door te geven aan de Gemeente
Alkmaar onder nummer 14 072.
DS: Stelt voor om bij afwezigheid van de voorzitter op 9 oktober de volgende vergadering te
verplaatsen naar 2 oktober. Alle aanwezige DR-leden kunnen dus de vergadering wordt
verplaatst.

9. Sluiting
Frans sluit de vergadering om 21:40 uur. Volgende vergadering is op maandag 02 oktober
om 20:00 in De Horn.
Actielijst
Datum
Wat
Sep ‘17
Informeren SW en JT nieuwe datum vergadering okt
Beoordelen concept stappenplan Muziektent
Sep ‘17
Goedkeuring ophangen Ideenbus
14-11-16 Onderzoek De Horn – is onderhanden
14-11-16 Wil nodigt Ruiterstok uit voor vergadering September
2017
Sep ‘17
Informatie DR op Floor media
10-04-17 Contactformulier website fatsoeneren
10-04-17 Verdwenen mail boven water krijgen
Sep ‘17
Informatie MT media
Sep ‘17
Status aanleg wifi
Sep ‘17
Status hekwerk speeltuin ow/oe

Wie
Debby
Robert-Jan
Debby
Jan, Debby
Wil
Debby
RJH, CL
RJH
RJH
Wil
Piet

