Verslag vergadering Dorpsraad Schermerhorn d.d 14 maart 2016
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

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

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 20:00 uur. CH merkt op dat hij nog geen
notulen heeft ontvangen. BO had CH nog niet toegevoegd aan maillijst. BO
zal een nieuwe contactlijst maken en rondsturen. Actiepunt BO. Status RI
wordt kort besproken. WP zal attentie verzorgen voor RI, namens de
dorpsraad.

2. Vaststellen agenda

FS stelt voor om voortaan van te voren een agenda vast te stellen om meer
structuur aan de vergadering te geven. Deze dient dan 2 dagen voor het
overleg verstuurd te worden. Leden kunnen van te voren agendapunten
indienen. De leden van de vergadering gaan hiermee akkoord. Voor dit
overleg worden de volgende punten in willekeurige volgorde vastgesteld;
§ Glasvezel
§ Voortgang actielijst
§ Statuten
§ Rondvraag
§ Ingekomen stukken
§ Website / FaceBook /
§ Peuterspeelzaal
Whatsapp
§ Notulen laatste
vergadering

3. Ingekomen stukken

Voor dit overleg zijn de volgende ingekomen stukken binnengekomen
§ Mail & rapporten vanuit gemeente omtrent wateroverlast. (zie
voortgang actielijst)
§ Mail vanuit gemeente omtrent Tames Visser Straat (zie voortgang
actielijst)

4. Voortgang actielijst

Onderstaand per actiepunt de actuele status
1. Mailinglijst plan van aanpak
Nog niet afgerond. Punt blijft staan
4. Onderzoeksresultaten wateroverlast
Gemeente heeft het onderzoeksrapport van Wareco gemaild. Conclusies
uit het rapport zijn gepresenteerd op bewonersavond. Standpunt
Wareco is dat de wateroverlast hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door
hoge grondwaterstanden als gevolg van buitengewoon veel neerslag, in
combinatie met de aanwezigheid van relatief oude bebouwing die niet
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bestand is tegen hoge grondwaterstanden. Drainage van de openbare
ruimte is naar verwachting een onvoldoende maatregel om de overlast
op particulier terrein tegen te gaan. De bewoners zijn aan zet. Anita
Bellekom heeft briefje bij FS in de bus gedaan met zaken waarvan ze van
mening is dat Wareco te kort rekening heeft gehouden of niet
opgenomen zijn in het rapport. Hierop volgt discussie. Conclusie is dat de
dorpsraad zich schaart achter de conclusies van het rapport van Wareco.
Wateroverlast op particulier terrein is in beginsel een aangelegenheid
voor de bewoners. Indien Anita aantoonbaar kan maken dat Wareco
onvoldoende rekening heeft gehouden met zaken die relevant zijn voor
dit onderwerp, dan kan zij dat melden bij de dorpsraad. CL zal Anita
hierover informeren. Actiepunt CL.
5. Stichting Peuterspeelzalen
FS geeft namens DD door dat Bruintje Beer – waar stichting is
ondergebracht - te koop staat. Hoe of wat er met de Stichting gaat
gebeuren is onduidelijk. BO heeft Silvia Appelman gesproken. Die geeft
aan gesprekken te voeren met OBS de Bonte Mol om de peuterspeelzaal
daar onder te brengen. Onduidelijk is over hoe wat waar en wanneer.
Punt blijft staan.
7. Info nieuwe bewoners
Nog niet afgehandeld. Punt blijft staan
8. Contract oud papier opvragen
Punt gaat van de actielijst. Mosterd na de maaltijd. Jeugdraad heeft
afkoopsom ontvangen van de HVC en zal verder niet meer deelnemen
aan de inzameling van het oud papier.
9. Steegjes
FS geeft aan dat een deel van de steegjes onderdeel zijn van de openbare
ruimte en daarmee een verantwoordelijkheid zijn van de gemeente.
Notulist heeft niet opgeschreven of hier nog een actiepunt uit
voortgekomen is.
10. Website
De website is live. Punt is afgerond.
11. Afscheid Els
Punt blijft staan
13. Navragen status Tames Visserstraat
CL heeft hierover mail ontvangen vanuit de gemeente. School wordt op
korte termijn (?) overgedragen aan gemeente Alkmaar. Na de overdracht
kan gemeente Alkmaar “ iets doen aan het onderhoud” . Verzoek om e.e.a.
toonbaar te maken ligt inmiddels bij Peter Smidt. Punt vervalt. Nieuw
punt : status Tames Vissertraat
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14. Nieuwe voorzitter toewijzen
FS is enige kandidaat en leden zijn akkoord. FS wordt nieuwe voorzitter.
Punt afgerond. FS zal contact zoeken met Els voor overdracht.
15.

Statuten Dorpsraad Driehuizen
CH heeft statuten ontvangen en zal deze delen met de leden. Punt
afgerond. Nieuw actiepunt hieruit is om deze statuten en die van de
dorpsraad Schermerhorn te beoordelen en zonnodig te herzien. Hierover
komt een voorstel / aanbeveling. Actiepunt FS & CH

5. Glasvezel

Namens Breedband Alkmaar-Buiten schuift Ronaldo Overman aan om de
situatie rondom de eventuele aanleg van een glasvezelnetwerk toe te lichten.
Onderstaand een puntsgewijze samenvatting van deze toelichting
§ Voortgang gaat moeizaam wegens fusie gemeente SchermerAlkmaar
§ Raad gemeente is positief, financiering is lastig
§ Respons vanuit dorpskernen om aandeelhouder te worden in
Breedband Alkmaar-Buiten is matig. 6-7 % over geheel. Ronaldo
schat Schermerhorn in op 10%. Respons uit de buitengebieden is
significant hoger.
§ Dorpskernen zijn veelal “grijze” aansluitingen (COAX) terwijl
buitengebieden beschikken over zogenaamde “witte”
aansluitingen. Dit zijn zeer gedateerde koperen PTT lijnen.
Agrariërs ondervinden veel hinder van deze slechte
infrastructuur
§ Er zijn 2 informatieavonden geweest die ook matig bezocht zijn
§ Provincie heeft subsidie beschikbaar om buitengebieden te
voorzien van glasvezel, ter vervanging van de witte aansluitingen.
Dit gaat sowieso door aldus Ronaldo. Wanneer is nog niet
duidelijk.
§ Voor de dorpskernen geldt dat 50% een abonnement dient af te
sluiten alvorens wordt overgegaan tot aanleg.
§ Dorpsraad kan hierin rol van ambassadeur vervullen om
bewoners van nut te overtuigen. Actiepunt hierbij is om dit in
overweging te nemen.
Vanuit Schermerhorn is Ton van Engen betrokken geweest bij
Breedband Alkmaar-Buiten. CH zal contact met hem zoeken om zijn
ervaringen rondom dit project te inventariseren. Actiepunt CH.

6. Website / Facebook / Whatsapp

De aanmeldingen voor de buurtalert whatsapp groepen gaan goed. Groep
west heeft circa 50 aanmeldingen, oost 40. FS ligt toe dat hij ook
aangesloten is bij aangrenzende buurtalert groepen om zo berichtjes te
kunnen overdragen. FS is verder bezig met waarschuwingsborden en zoekt
een medebeheerder voor de groepen. Actiepunt FS.
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7. Rondvraag

CL : Vraagt de leden of zij akkoord zijn met een overstap van de Rabobank
naar de Regiobank. Dit bespaart kosten. Leden zijn akkoord.
BO: Er ligt/lag een punt t.a.v. het mogelijkerwijs verstrekken van subsidie
aan de Jeugdraad voor bijvoorbeeld de spelletjesdagen. Idee wordt gevat om
dit op te nemen met de gebiedsconsulent.
FS : Gebiedsconsulenten uitnodigen voor gesprek? Goed idee. Actiepunt. (viir
wie is onbekend)

8. Sluiting

FS sluit vergadering om 22:00 uur. Volgend overleg is op maandag 11 april
om 20:00 uur in het kleinste huisje.
Actielijst
Nr.
1.
5.
7.
11.
03-01
03-02
03-03
03-04
03-05
03-06
03-07
03-08
03-08
03-09
03-10

Wat
Mailinglijst plan van aanpak
Stichting Peuterspeelzalen
Info nieuwe bewoners

Wie
Bart
Debby
Debby, Bart,
Frans
Afscheid Els
Ruud
Contactlijst Dorpsraad
BO
CH toevoegen maillijst notuelen
BO
Attentie RI
WP
Anite Bellekom informeren rondom standpunt CL
dorpsraad rondom wateroverlast
Status Tames Visserstraat
Overdracht Els -> FS
FS
Aanbeveling rondom statuten
FS & CH
Informeren Breeband Alkmaar Buiten bij Ton CH
van Ingen
Standpunt innemen rondom glasvezel
Allen
Waarschuwingsborden Buurt Alert
FS
Uitnodigen gebiedsconsulenten
?
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