Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 19 september 2016
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

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

1. Opening
Frans opent de vergadering om 20:09

2. Vaststellen agenda
Agenda is niet vastgesteld. Van de vorige vergadering hebben we de notulen niet
ontvangen.

3. Mededelingen
•
•

•
•
•

De bordjes van de WhatsApp borden hangen inmiddels.
Frans heeft nog wat meldingen gedaan over het straatwerk Zwethuis, speeltuin op
de hoek Westeinde/Zwarte dijkje, regenwater rond Zwethuis bij de gemeente. Als
gemeente niets met het speeltuintje doet kunnen we Subsidie Bewonersinitiatief
aanvragen. Piet oppert om de gele paal die nu bij de oude school staat er misschien
neer te zetten.
Het beeld van Nic Jonk komt bij de Grote kerk te staan aan de kant van het
Oosteinde. Wil is hiermee bezig.
Wil: de putten komen weer omhoog. Wil meldt dit zelf bij de Gemeente via het
telefoonnummer 14072.
Wil: is met Nelleke het dorp door geweest. Naar aanleiding daarvan meldt Wil dat
de tuinen er beter uitzien. De wooncompagnie heeft ook brieven hieromtrent naar
de bewoners gestuurd.

4. Vorige notulen & Actielijst
Niet aanwezig.

5. Ingekomen stukken
•
•
•
•

Rapport Horn. Is de Dorpsraad het eens met hetgeen over ons in het rapport wordt
geschreven. Het rapport is inmiddels definitief en ligt bij de gemeente ter inzage.
Steakholdersbijeenkomst (Belanghebbendenbijeenkomst)over de fusie met Alkmaar
op 29-09-16. Er wordt nog overlegt wie er kunnen. Afstemming volgt. Onderzoek
onder bewoners volgt. Details nog niet bekend.
Voetbalkaartjes AZ zijn door Frans aangevraagd, tweemaal.
HHNK de schermerdijk en baggeren. Frans heeft hierover een mail gehad. De Dijk
voldoet niet meer aan de eisen. De zwakke plekken worden aangepakt. Het heeft
geen invloed op het verkeer. Frans heeft de vraag gesteld of ze misschien rekening
kunnen houden met het hard rijden van de auto’s en de vele voetgangers/fietsers
die er lopen/rijden.
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•
•

Baggeren. Piet geeft aan dat er een aantal plekken zijn waar de tuinders de bagger
graag willen hebben. Desbetreffende man neemt contact op met Piet. Als dit niet
gebeurt laat Piet het weten aan Frans.
Piet vraagt zich af of de lantaarnalen het inmiddels doen. Zo niet dat belt hij zelf
even naar Alkmaar, 14072.

6. Bespreekpunten
•

Veranderen opzet Dorpsraad& Beschikbaarheid en inzet leden
Debby. Geeft aan een centralere rol van de Dorpsraad te zien. Zoals de situatie nu is
verwacht zij per september ’17 meer tijd te kunnen besteden aan de Dorpsraad dan
nu.
Piet. Is het eens met een uitbreiding. Ziet zijn rol als een man van de praktijk. Hij
gaat graag ergens achter aan. Heeft overdag tijd. Zou ook nog wel mat meer willen
doen.
Wil. Is het eens met uitbreiding. Sluit zich aan bij Piet.
Pim. Is blij dat hij meer jonge mensen om zich heen ziet in de Dorpsraad. Hij wil
graag nog wel een klusje doen voor ons maar stelt zich toch maar niet meer
verkiesbaar.
Frans. Ziet de Dorpsraad als een spin in het web van het dorp. Frans heeft het naar
zijn zin in de rol als voorzitter en wil deze rol blijven vervullen. De inzet zoals die nu
is zou een stap meer kunnen.
Frans zijn overbuurman, Jan Koning, wil misschien wel in de Dorpsraad. Frans
nodigt hem uit voor de volgende vergadering.
• Invulling van het collegebezoek 11-11-16 komt volgende vergadering.
• Promotie van de Dorpsraad
Promoten wat we als dorpsraad bereiken. Krant opbellen, op facebook. Tijdens de
Floor een ideeën bus neerzetten. Een spreekuur. Wil gaat informeren of we
vrijblijvend een ruimte kunnen huren bij de SWOS. We zijn daar zichtbaar en voor
ouderen beter bereikbaar. Volgende vergadering besluiten of ook iedereen het
ermee eens is.
Debby heeft een opzet gemaakt voor het komende jaar wat te vermelden op de
website. Zodat er wat frequenter kan worden gepromoot.
• Debby zal wanneer nodig vertellen wat er in de regiegroep gebeurt.
• Wil informeert bij Els over de muziektent.

7. Website/ Facebook/ WhatsApp

Straks foto’s van de Buurt Alert borden;
Alert aanmeldingen herhalen;
Er wordt een agenda gemaakt voor het hele jaar.

8. Rondvraag

Pim: Hoe zitten we met het afscheid voor de andere leden. Volgende vergadering
Debby: wil iedereen even nadenken over waarvoor we als Dorpsraad subsidie willen
aanvragen.
Wil: Hoe zit het met de handhaving? Niet parkeren op de hoeken. Camper die er het hele
jaar staat en auto’s die op de weg worden geparkeerd waardoor er geen vrachtwagens
meer langs kunnen.
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9. Sluiting

Frans sluit de vergadering om 21:54. Volgende vergadering is op maandag 10 oktober om
20:00 in Het Kleinste Huisje.
Actielijst
Datum
Wat
19-09-16
Stand muziektent?
Afscheid Els, Ruud, Cor en Pim. Vergadering okt ‘16
? Aanbevelingen rondom statuten bij bijeenkomst Els
19-09-16
Invulling Collegebezoek 11-11-16. Vergadering okt ‘16
19-09-16
Steakholdersbijeenkomst 29-09-16
19-09-16
Beels Nic Jonk
19-09-16
Straatwerk/afwatering Zwethuis/Zwarte Dijkje
19-09-16
Melding putten
19-09-16 Baggeren
19-09-16 Melding lantaarnpalen
19-09-16
Vrijblijvend Informeren huren locatie De Horn
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Wie
Wil
Allemaal
Frans & Camiel
Allemaal
Wie kan?!
Wil
Frans
Wil
Piet
Piet
Wil
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