Verslag vergadering Dorpsraad Schermerhorn d.d 8 februari 2016
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

: Het Kleinste Huisje
: Frans, Cor L, Cor B, Pim Wil, Bart, Camiel
: Debby, Ruud
: 20:00 uur

1. Opening
Vergadering wordt geopend om 20.03 uur. Er wordt stilgestaan bij de
afwezigheid van Ruud. Bart zal notuleren ter vervanging van Ruud. Camiel
Hoekstra is aanwezig om een vergadering bij te wonen en daarna wellicht aan te
sluiten bij de Dorpsraad.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
§ Cor Bellekom geeft aan voorlopig niet meer deel te kunnen nemen aan de
Dorpsraad, vanwege zijn werktijden.
3. Notulen vorige overleg
De notulen van 11 januari worden akkoord bevonden.
4. Voortgang actiepunten
1. Mailinglijst plan van aanpak
Actie is nog niet afgerond. Punt blijft staan

-

Bart

4. Onderzoeksresultaten wateroverlast
Debby
Debby is niet aanwezig. Er volgt discussie over dit punt. Cor B. praat iedereen
bij. Onduidelijk waar intiatief ligt. Er zijn metingen gedaan door een
onderzoeksbureau. Stamt nog uit de tijd van gemeente Schermer. Cor L. zal
gebiedsconsulenten mail sturen met vraag naar status. Wateroverlast is nog
steeds actueel. Punt blijft staan
5. Stichting Peuterspeelzaal
Debby
Status onbekend door afwezigheid Debby. Punt blijft staan.
7. Info formulier nieuwe bewoners
Debby Bart Frans
Bart ligt de ideen toe. Idee is om een welkomspakket te maken voor nieuwe
bewoners (huur of koop). Doel is om informatie te verstrekken over
faciliteiten en activiteiten in en rond het dorp. Idee is een boekje te maken,
waarbij lokale ondernemers nog de gelegenheid hebben om een waardebon
o.i.d. toe te voegen. Overige leden vinden het een leuk idee. Debby Bart en
Frans gaan dit verder uitwerken. Punt blijft staan.
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8. Contract Oud papier
Bart
Punt nog niet afgehandeld. Bart zoekt contact met Robin Haring. Verder
ontstaat op dit punt de vraag of en hoe de inzameling van oud papier bij
bijvoorbeeld de Horn is geregeld. Cor L. zal dit navragen bij de
gebiedsconsulenten.
9. Problemen steegjes beoordelen
Frans & Bart
Frans ligt dit punt toe. Straatwerk verdient bepaald geen schoonheidsprijs
maar van een gevaarlijke situatie lijkt ook geen sprake. Er blijft op sommige
plaatsen water staan. De steegjes zijn in de meeste gevallen in eigendom van de
woningbouwvereniging. Die lijken de focus te hebben op het verkopen van een
aantal huurwoningen. Herstel van het straatwerk door de
woningbouwvereniging lijkt daarmee geen realistische optie. Gemaakte foto’s
worden doorgestuurd naar Cor L.
10. Website vernieuwen
Bart
Bart geeft aan goed op weg te zijn. Dit loopt parallel aan actiepunt 1. De website
zal een bijdrage leveren aan het beter bereikbaar laten zijn van de Dorpsraad.
Verwachting is dat website bij volgend overleg klaar zal zijn. Punt blijft staan.
11. Afscheid Els
Ruud
Dit staat momenteel op een laag pitje wegens de afwezigheid van Ruud. Punt
blijft staan.
5. Buurtpreventie, Whatsapp groep
Frans ligt dit toe. Er bestaan momenteel 2 groepen, West en Oost. De scheiding
ligt ter hoogte van het Zuidje. Frans is beheerder van beide groepen. Om hier
meer ruchtbaarheid aan te geven, zal een bericht op de Facebookpagina geplaatst
worden.
6. Gemeente
§ Tames Visser straat blijft een punt van aandacht. Guido
(gebiedsconsulent) zou hier achteraan gaan. Nog niets van vernomen. Cor
L. zal mailen.
§ Katholieke begraafplaats is klaar.
7. Organisatie Dorpsraad
De dorpsraad heeft nog steeds geen voorzitter. Verder is er behoefte aan een
concretere invulling van het hoe-wat-en waarom van de dorpsraad. Camiel zal de
statuten van de dorpsraad van Driehuizen opvragen. Wellicht dat dit wat richting
kan geven. De organisatie blijft een punt van aandacht.
8. Rondvraag
Frans vraag naar de benoeming van de voorzitter. (reeds verwerkt in punt 7)
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Actielijst
Nr.
Wat
1.
Mailinglijst plan van aanpak
4.
Onderzoeksresultaten wateroverlast
5.
Stichting Peuterspeelzalen
7.
Info nieuwe bewoners
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Contract oud papier opvragen
Steegjes
Website
Afscheid Els
Opvragen info onderzoek wateroverlast
Navragen status Tames Visserstraat
Nieuwe voorzitter toewijzen
Statuten Dorpsraard Driehuizen
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Wie
Bart
Debby
Debby
Debby, Bart,
Frans
Bart

Wanneer?

Bart
Ruud
Cor L.
Cor L.
Allen
Camiel

Maart
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