Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 2 oktober 2017
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

: De Horn
: Frans Schuurman (FS), Cor Lub (CL), Piet Brouwer (PB), Wil Plugboer (WP),
Steffie Witte (SF), Jan Ton (JT), Jan Koning (JK), Robert-Jan Huijser (RH).
Bewoners: Berend Panjer.
:x
: 20:00

1. Opening

FS opent de vergadering om 20:05 en heet Steffie Witte en Jan Ton van harte welkom.

2. Vaststellen agenda
FS heeft de agenda voorgelezen. Hierop zijn geen aanvullingen.

3. Mededelingen

WP: Wifi. Er is internet aanwezig bij Zorgcirkel en de Bibliotheek. Deze zijn beveiligd en niet
openbaar. Derhalve willen we wifi laten aanleggen. De Dorpsraad heeft hiervoor een afspraak
met Johan Roselaar. De SWOS mag deze, net als alle bewoners gaan gebruiken.

4. Vorige notulen & Actielijst

Wijziging doorvoeren (DS).

5. Ingekomen stukken

Dag van het bewonersinitiatief.
Hoe wordt dit gecommuniceerd? Op FB, flyers huis aan huis, en posters. CL coördineert dit op
korte termijn. SW, PB, JK. JT, RH, CL, willen verspreiden.
Uitnodiging Slootenfonds
CL heeft een uitnodiging hiervoor namens het Slootenfonds voor de DR ontvangen. CL stuurt
de bijlagen nogmaals door. Eenieder stuurt zijn CL zijn suggesties door en hij geeft dit weer
door namens de DR aan het Slootenfonds.

6. Bespreekpunten

Voortgang muziektent
Nelleke wil graag weten waar de beoogde locatie is. Zij gaat binnen de gemeente kijken of dit
bezwaren heeft. CL vraagt de Muziektent-commissie dit door te geven aan Nelleke. Als de
Gemeente akkoord is wordt er opnieuw een draagvlak onderzoek uitgevoerd onder de
betrokken bewoners.
We hebben vorige week een “bruin papier sessie” gehouden omdat de DR vragen heeft over de
het plan en de organisatie van de Muziektent-commissie. Er zijn een heleboel vragen
geïnventariseerd. RJ werkt deze nader uit zodat het helder wordt wat nog nader dient te
worden onderzocht.

Steunpunt Stompetoren
RH & DS gaan dinsdag 3 Oktober naar de Gemeente Alkmaar op de locatie Het steunpunt in
Stompetoren. Er zal worden besproken hoe er wordt gecommuniceerd aan de bewoners (van
de oude gemeente Schermer) dat het Steunpunt wordt verplaatst naar De Horn in
Schermerhorn. (Wellicht flyers combineren met BI)
Voortgang De Horn
Dinsdag 10 Oktober ’17 vindt er een overleg plaats tussen DR, Gemeente Alkmaar, Zorgcirkel
en Wooncompagnie met als doel een periodiek gezamenlijk overleg te houden. (DS & JK)
Voortgang N243
Onveranderd, zie notulen september 2017.
Jaarvergadering
• Op 21 november 2017;
• De Zaal bij ’s Lands Welvaren wordt geprobeerd te boeken. Plan B is de zaal in De Horn
(DS);
• Als locatie bekend is opstelling stoelen/banken bedenken;
• Ruiterstok uitnodigen op de algemene vergadering op 13 november a.s. (WP);
• Nelleke uitnodigen om te vertellen wat zij zoal doet (FS);
• De Financiële verslagen (CL);
• Notulen 2016 (DS);
• Jaarverslag 2016/2017 (JK);
• Stef Bakker uitnodigen om te spreken(FS);
• Uitnodiging maken (DS/SW) huis aan huis verspreiden (CL);
• Agenda JV (DS) Ideeënbus op agenda.
Hekje om Speelplaats OW/OE
PB: De man die PB hierover heeft gesproken is een hele tijd ziek geweest. Dit is de reden
waarom Piet geen reactie kreeg op zijn verzoeken. De man is nu weer beter en hij heeft dit
weer opgepakt. PB wordt hierover binnenkort teruggebeld.
Ideeënbus/Doek
DS Heeft de juiste persoon hierover nog niet gesproken. Wordt vervolgd.
FS Inventariseert samen met JK de kaartjes.
Openingstijden Pin/De Horn
Het idee is om de openingstijden van de pin op de deur. WP hangt dit op.
Beeld Nic Jonk
Het plaatsen van het beeld is niet netjes gegaan omdat van tevoren niet door de Gemeente met
de DR is overlegd op welke locatie wenselijk was om het beeld te plaatsen. Nelleke heeft
aangegeven het beeld niet alsnog te willen laten verplaatsen. Dit kost veel geld. Zij wil geen
gemeenschapsgeld uitgeven als het geen nood geeft.
RJ informeert bij Kees of hij er last van heeft tijdens de kermis.
Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering
We ontvangen een offerte van minimaal 2 maatschappijen. (DS)

7. Website/ Facebook/ WhatsApp
•
•
•
•
•

RJ gaat tussen nu en de vergadering Nov ’17 de website met gegevens bijwerken.
Nextdoor: evenementen agenda vergadering op zetten en verwijzen naar website.
Link op FB naar notulen- RJ.
Informatie over Muziektent.
Dag van het Bewonersinitiatief

SW gaat website en logo vernieuwen. Krijgt inloggegevens van CL. Doel voor Jaarvergadering.
Doel om nieuw logo door te mailen voor volgende vergadering.

8. Rondvraag
WP: Graag op maandag of donderdag vergadering.
PB: Graag stoppen om 21:30.
JT: komt er nog een wit kruis bij de school? CL die komt eraan.

9. Sluiting
Frans sluit de vergadering om 22:15 uur. Volgende vergadering is op maandag 13 november
om 20:00 in De Horn.
Actielijst
Datum
Wat
Okt’17
Bedenken nieuw Logo, mailen voor 13 nov’17
Okt’17
Inloggegevens website doormailen naar SW
Sep ‘17
Goedkeuring ophangen Ideeënbus
14-11-16 Onderzoek De Horn – is onderhanden
Okt’17
Wil nodigt Ruiterstok uit voor vergadering 13 okt 2017
Okt’17
Inventariseren/verslag “Brown Paper Sessie”
Okt’17
Website verbeteren/vernieuwen vòòr 21 nov ’17
Okt’17
Openingstijden Pin-automaat op deur De Horn hangen
Sep ‘17
Informatie MT media
Sep ‘17
Status aanleg wifi
Sep ‘17
Status hekwerk speeltuin ow/oe
Okt’17
Communicatie Steunpunt Schermerhorn
Okt’17
Informeren of Kees last heeft van beeld tijdens Kermis
Okt’17
Offerte opvragen twee verzekeringmaatschappijen BAV
Okt’17
Stukken mailen naar JK tbv Jaarverslag 2016/2017
Okt’17
Voorbeeld Uitnodiging JV en logo sturen naar SW
Okt’17
Locatie Jaarvergadering 21 november 2017
Okt’17
Uitnodigen Nelleke spreken Jaarvergadering
Okt’17
Uitnodigen Stef Bakker spreken Jaarvergadering
Okt’17
Notulen JV ‘16
Okt’17
Agenda JV’17
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