VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD SCHERMERHORN D.D. 14 DECEMBER 2016.
Plaats:
Het Kleinste Huisje
Aanwezig:
Wil, Els, Bart, Debby, Cor L., Pim, Piet en Ruud.
Afwezig:
Cor B.
Tijd:
19.30 uur
1. Opening.
 Opening vergadering om 19.35 uur.
 Frans Schuurman is aanwezig met het doel zitting te nemen in de Dorpsraad, hij stelt zich voor aan de overige
Dorpsraadsleden.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 Email-bericht Ruud Kampf over N243, het feit dat er een rotonde komt bij de kruising Molendijk is een
verrassing voor veel inwoners. Er bestaat twijfel over de veiligheid voor het langzame verkeer, er zijn
verschillende meningen over. De bushalte bij het Zuidje is zeker een punt van aandacht m.b.t. de veiligheid.
IJsclub wil de “kluunbruggen” aankaarten bij de provincie, dat zullen ze zelf moeten oppakken, Ruud zal het
doorgeven aan de IJsclub.
 Email-bericht van Bart over de Regiegroep: de Regiegroep bestaat uit 6 leden van de verschillende Dorpsraden uit
de voormalige gemeente Schermer. De Regiegroep is in het leven geroepen voor het beheren van de subsidieaanvragen vanuit de bevoling in het kader van de leefbaarheid in de dorpen. Deze subsidies kunnen van alles zijn
als het maar in het belang is van de burgers. Nadere informatie volgt, maar voor meer info kan men ook kijken op
www.alkmaar.nl/4/subsidie-subsidie_bewonersinitiatieven.html .
 Email Bart over de communicatie: Facebook alleen is niet voldoende, we moeten de website in stand houden
(opnieuw inrichten), maar ook daarmee bereiken we niet de gehele bevolking. Nadenken hoe we de mensen beter
kunnen bereiken, Bart komt met een voorstel voor een mailinglijst (1).
3. Notulen 2 november 2015.
 De Horn: het is stil momenteel, 16 januari wordt het weer opgepakt (bijeenkomst). Het is nu een zaak tussen
Zorgcirkel, Wooncompagnie en de gemeente. De SWOS en de Dorpsraad zijn momenteel geen partij in de
besprekingen. Subsidies voor 2016 zijn nog wel gewaarborgd.
4. Gemeente.
 Afvalbeleid en –scheiding niets meer van vernomen, zou oorspronkelijk per 01-01-2016 ingaan. M.b.t. het oud
papier ophalen zijn de betreffende verenigingen/stichtingen op bezoek geweest bij de gemeente, inhoudelijk is
er bij ons niets over bekend, navragen bij de Jeugdraad. Ruud zal bij Nelleke Kool vragen wat de stand van
zaken is m.b.t. het nieuwe beleid (2).
 Verpaupering Tamis Visserstraat: het schijnt dat de eigenaar van de voormalige winkel niet mee wil werken.
Wij kunnen hier als Dorpsraad niets mee, we kunnen het alleen regelmatig aankaarten bij de gemeente. Een
klein beetje onderhoud zou geen overbodige luxe zijn (onkruid verwijderen).
 Straatwerk/verlichting steegjes Oosterweidestraat: Piet gaat contact opnemen met Barend Rozelaar i.v.m. de
verlichting (3). M.b.t. het straatwerk zullen de bewoners zelf contact op moeten nemen met Wooncompagnie.
 Katholieke begraafplaats wordt opgeknapt door gemeente, is onderhanden.
 Muziektent: Els zal dit op zich blijven nemen samen met Marlene, subsidie via de Regiegroep is een optie.
 IJsclub heeft vergunning voor een ijsbaan: overige werkzaamheden zijn uitbesteed aan een aannemer, het
wachten is nu op de juiste klei !!!!
 Gegevens gebiedsconsulenten gemeente Alkmaar:
- Nelleke Kool, telefoon 072-5488177, email nkool@alkmaar.nl.
- Guido Schipper, telefoon 072-5488663, email gschipper@alkmaar.nl.
5. Wateroverlast.
 Status onbekend, misschien weet Cor B. er meer van ? Debby zal informeren naar de resultaten van de
onderzoeken (4).
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6. Facebook/website.
 Facebook wordt wel druk bezocht, maar we bereiken maar een deel van de bevolking.
 Facebook komende periode kerts- nieuwjaarswens plaatsen. Overige input is welkom.
 Website was opgezegd door Cor, maar Bart gaat dit proberen terug te draaien.
7. Diverse/rondvraag.
 We zoeken nog steeds een nieuwe voorzitter, wat is de rol van de voorzitter, wat zijn de taken ? Allemaal goed
over nadenken !!!
 Stichting Peuterspeelzaal verkoop loopt nog (beheer bij Bruintje Beer). Per 01-01-2018 gaan de kosten flink
stijgen, waar tegenover weer een toeslag kan worden aangevraagd (afhankelijk van inkomens). De gemeente
Alkmaar wil hierin voorop lopen en het al per 01-01-2016 laten ingaan. Hoe dit allemaal gaat werken is nog
onbekend. Debby zal het in de gaten houden (5).
 Slootenfonds: uitreiking 20-11-2015 was geslaagd, Elly Laan was zeer verrast.
 Paaltje Zwartedijk staat niet meer in de weg !!! Cor gaat de paal er morgen weer inzetten (6).
 Idee om een informatie-formulier te gaan maken voor nieuwe bewoners in het dorp, Debby, Bart en Frans
pakken dit op (7).
 Volgende vergadering maandag 11 januari 2015, voortaan weer gewoon om 20.00 uur.
 Iedereen prettige feestdagen en tot volgend jaar.


Einde vergadering 21.15 uur.

Agenda 2015:
Maandag 11 januari 2016 vergadering Dorpsraad 20 00 uur.
Maandag 8 februari 2016 vergadering Dorpsraad 20.00 uur.

Actiepunten:
1.
Mailinglijst plan van aanpak
2.
Navragen afvalbeleid gemeente
3.
Contact opnemen Barend Rozelaar
4.
Onderzoeksresultaten wateroverlast
5.
Stichting Peuterspeelzaal
6.
Paal Zwartedijk terugzetten
7.
Info-formulier nieuwe bewoners

Bart
Ruud
Piet
Debby
Debby
Cor
Debby, Bart en Frans
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