Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 9 mei 2016
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

: Het kleinste Huisje
: Frans, Pim, Wil, Cor, Camiel, Debby, Bart
: Piet
: 20:00

1. Opening
Frans opent de vergadering om 20:06

2. Vaststellen agenda
Agenda is vastgesteld.

3. Mededelingen

Cor heeft gebak mee om te vieren dat hij jarig is geweest.
Nelleke heeft afgezegd. Van Guido is niets vernomen. Frans belt de Gebiedsconsulenten.

4. Vorige notulen & Actielijst
Ton van Engen was zijn enthousiasme verloren verwijderen. Verwijderen en naar Bart
mailen.

5. Ingekomen stukken
•
•

Frans: Fluisterasfalt wordt niet gebruikt.
Camiel: Tames Visserstraat. Woningen zitten niet bij de foto. Alleen de ruimte van de
oude school is te koop.

6. Bespreekpunten
•
•

•
•

Bezoek Gebiedsconsulenten, zie punt 3.
20:15 bezoek over bocht Pinksterblomstraat
Melissa Harders komt langs om toe te lichten dat de bocht bij haar op de
Pinksterblomstraat erg gevaarlijk is. Frans heeft ondertussen contact opgenomen
met handhaving. Binnen 5 meter buiten de bocht mag men niet parkeren.
Handhaving gaat monitoren. Ze controleren of de APV van de schermer van
toepassing is op de gemeente Alkmaar. We worden onderdeel van de
surveillanceronde. Lijstje met aandachtspunten doorgeven. Ze gaan eerst
waarschuwen. Erna gaan ze bekeuren.
Bart spreekt Koen aan over hoe gevaarlijk de container staat
Melissa spreekt uit dat er veel overlast is van de hondenpoep. Ze heeft bij de
gemeente geïnformeerd voor een hondenhalte en een hondenpoepzuiger. Die waren
er iet meer. Ondertussen geen oplossing. Melissa stuurt haar mailcontact hierover
naar ons toe.
Regiegroep
Debby vervangt Ruud.
Vragen over toekomst de Horn
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•
•
•
•

Het gesprek was positief. Het onderzoeksbureau was oprecht geïnteresseerd. Wij
hebben gecommuniceerd dat we ook nog zoekende zijn met onze rol en geen
probleemhouder willen worden. Het was duidelijk dat niemand duidelijk weet wat
nu het probleem in de Horn is. Conclusie: onze gedachten nemen ze mee. Er komt
een bijeenkomst voor de zomer.
Adviespunten van onderzoeksbureau aan Dorpsraad:
Probeer een front te maken tegen de gemeente;
Maak wat berekening over hoeveel belasting die wordt betaald en wat we ervoor
terugkrijgen;
Waar zit onze toegevoegde waarde van de DR;
Advies, zou het niet wat zijn om alles te bundelen. Bijvoorbeeld een lid van elke
vereniging in de dorpsraad. Krachten bundelen. We nodigen het onderzoeksbureau
uit.

7. Website/ Facebook/ WhatsApp

Berichten dat we langs de huizen gaan: in een later stadium;
Straks foto’s van de Buurt Alert borden;
Alert aanmeldingen herhalen;
Er wordt een agenda gemaakt voor het hele jaar.

8. Rondvraag
Cor; kan Debby secretaris worden? Ja.
Camiel: Kunnen we geld ophalen bij de gemeente? Camiel & Debby AP.
Bart: Handhaving. Hoelang gaan ze surveilleren. Komende week wordt teruggekoppeld wat
het resultaat zal zijn van de APV.

9. Sluiting

Frans sluit de vergadering om 21:23. Volgende vergadering is op maandag 13 juni om 20:00
in Het Kleinste Huisje.
Nr.
11-4-16
11-4-16
11-4-16
11-4-16
11-4-16
11-4-16
11-4-16
11-4-16
09-5-16
09-5-16
09-5-16

Actielijst
Wat
Debby informeert bij Lia inzake PSZ&BSO
Uitvoeren plan: Welkomstpakket &Nieuwsbrief
Afscheid Els, Ruud en Cor. Even afwachten
Aanbevelingen rondom statuten bij bijeenkomst Els
Ontwikkelingen Breedband
Voortgang borden Buurt Alert
Uitnodigen gebiedsconsulenten (telefonisch)
Lantaarnpalen: Lijstje Piet doorgeven
Jeugdraad hulp bij subsidies
Frans lijstje aandachtspunten voor surveillanceronde
van Handhaving doorgeven. Debby maakt lijstje.
Uitnodigen onderzoeksbureau
Agenda publiciteit
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Wie
Debby
Debby, Bart,
Frans
Frans & Camiel
Camiel
Frans
Frans
Debby
Debby
Debby& Frans
Camiel
Bart & Debby
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