Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 13 november 2017
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

: De Horn
: Frans Schuurman (FS), Debby Stoop (DS), Piet Brouwer (PB), Wil Plugboer
(WP), Jan Koning (JK), Jan Ton (JT), Robert-Jan Huijser (RH), Cor Lub (CL) (later
met bericht)
:
: 20:00

1. Opening
FS opent de vergadering om 20:05 exact en heet iedereen welkom. Vanuit het dorp is Berend
Pranjer aanwezig en op uitnodiging is er een afvaardiging van Jongerenvereniging De
Ruiterstok. Steffie Witte is ook aanwezig om het nieuwe logo voor te stellen.

2. Vaststellen agenda
Er wordt besloten om na de mededelingen eerst Steffie en vervolgens Michel en Damian van De
Ruiterstok het woord te geven om vervolgens de agenda aan te houden.
Punt Ingekomen Stukken komt te vervallen, aan de bespreekpunten voor de Jaarvergadering
wordt toegevoegd: Lage Landje.

3. Mededelingen
Voorstel om per direct het notuleren over te dragen van DS aan RH. Dit omdat DS als
bestuurslid zelf vindt dat zij te weinig aan discussies kan bijdragen vanwege het tegelijkertijd
notuleren. Voorstel wordt aangenomen. DS blijft natuurlijk wel alle secretariële zaken doen,
incl. de agenda voor de vergadering.

4. Logo
Steffie heeft in de vergadering van oktober aangehoord wat de wensen zijn van de Dorpsraad
en heeft drie ontwerpen gemaakt en presenteert deze. Unaniem wordt gekozen voor het
onderstaande ontwerp:

De symboliek ligt in het groene dorp, de bijpassende contouren van de molendriegang en de
kerk, en de doorlopende lijn om aan te geven dat we als DR een verbindende factor willen zijn.
Het logo zal tijdens de JV gepresenteerd worden.

RH maakt met Steffie een afspraak om nu door te pakken met de website, en vooral de
mailadressen. Doel is om begin 2018 de website op orde te hebben.

5. J.V. De Ruiterstok
Michel Vendel is voorzitter van de JV en vertelt over het reilen en zeilen. De Ruiterstok is een
club voor leden en voor het dorp organiseren ze evenementen waar iedereen welkom is: De
Open Dag (waarbij we meteen worden uitgenodigd worden voor xx januari), het eierengooien
met kinderdisco op Koningsdag en de Rommelmarkt tijdens de Floor.
Op dit moment telt de vereniging 38 leden, veelal tot 18 jaar.
Damian Vendel is al lange tijd penningmeester en vertelt dat hij de financiële kant goed op orde
heeft. Doordat er weinig leden zijn op dit moment is het zaak om de hand goed op de knip te
houden om daarmee wel te zorgen dat er leuke activiteiten geregeld kunnen worden.
Op de vraag of er punten van aandacht zijn wordt door de mannen aangegeven dat een gepland
onderhoud door de gemeente niet is doorgegaan, ondanks de toezegging dat er geld vrijkwam
na de fusie van Schermer met Alkmaar. In het bijzonder het lekkende dak is een knelpunt. Het
contact met de gemeente is sindsdien verwaterd. Door de lange invullijst is sinds de fusie geen
subsidie meer aangevraagd.
FS gaat Nelleke benaderen over het dak van De Ruiterstok en DS biedt aan om te helpen met
subsidieaanvraag.
Michel en Damian bieden aan om het vertelde verhaal ook te presenteren tijdens de
Jaarvergadering van de DR.

6. Vorige notulen & Actielijst
Notulen zijn goedgekeurd.
Aktielijst openingstijden: WP wil een bord ophangen met de openingstijden van ‘De Horn’. Zij
geeft aan dat ze moeilijkheden ondervindt om deze te plaatsen. Besloten wordt om deze op te
hangen zonder verder overleg. Openingstijden zijn op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur en op
zaterdag van 8:00 tot 12:00 uur.
Aktielijst Status hekwerk speeltuin OW/OE: PB geeft aan dat bij de gemeente het plan is
gewijzigd van “hekwerk om speelveld” naar “aanleg parkeerplaatsen”. Er is op deze plek –net
als in de rest van het dorp- behoefte aan extra parkeerplekken. FS gaat bij de gemeente een
Speelplan opvragen.
Aktielijst Communicatie Steunpunt Schermerhorn: DS en RJH hebben overleg gehad met
Communicatieafdeling Gemeente Alkmaar. Van wat zij toegezegd hebben gekregen is niets
gerealiseerd, behalve de aankondiging in de Stadskrant. Daarnaast is de openingsdatum
verschoven van 1 naar 5 december om 12:30 wegens drukte bij de burgemeester. Gemeente
kijkt raar op van weigering van de basisschool om op deze dag medewerking te verlenen bij de
opening. Sinterklaas snapt het wel en neemt passende maatregelen tegen de gemeente.
Aktielijst Offerte bestuurdersverzekering: DS neemt contact op met FS en CL om formulieren in
te vullen.

7. Bespreekpunten

Jaarvergadering: DS stelt voor om de hoofdpunten voor de JV op die avond door te nemen
a.d.h.v. haar Jaarverslag. Hiervoor akkoord. RH maakt een PowerPoint als leidraad voor de JV.
N243: Bal is neergelegd bij Nelleke. Informatie betreffende bushalte, geluidsoverlast en
bossages opvragen bij Stef Bakker (FS).
De Horn: Proces loopt gestaag. JK neemt contact op met Johan Roselaar over de aanleg van WiFi.
Muziektent: Vanuit de gemeente heeft Nelleke aangegeven dat er geen ambtelijke bezwaren
zijn voor een alternatieve locatie. De brainstormavond heeft aangetoond dat de commissie sec
bezig is geweest met de (aanloop naar de) bouw van de muziektent, over activiteiten en
exploitatie is niet gesproken. Initiatief ligt nu bij de commissie. De (huidige) DR is nog steeds
niet overtuigd van het slagen van het plan en draagt dit vooralsnog niet. Wel is de wil er nog
steeds om hulp te bieden bij het maken van een business case.
Ideeënbus: JK en FS pakken de ideeën op.

8. Website/ Facebook/ WhatsApp


Afspraak RH en Steffie voor vrijdag 17 november.

9. Rondvraag





FS:
- Hoe staat het met het SlootenFonds? CL: Diverse mensen zijn aangedragen,
Rogier Borsjes is naar voren geschoven. RH heeft een stukje geschreven wat bij de
uitreiking van de oorkonde aankomende vrijdag wordt opgelezen.
RH:
- Wat is de officiële status van Steffie bij de Dorpsraad? FS: Steffie wordt geen lid
van de Dorpsraad maar zal ons ondersteunen v.w.b. de website en vormgeving.
CL:
- Er was kritiek op de verdeling van het verspreiden van de uitnodigingen voor
de Jaarvergadering. Als we allemaal wat doen is het een kleine tijdsaanslag van iedereen. JT
geeft aan dat hij niet was ingedeeld.
PB:
- Heeft een rondje dorp gedaan en alle niet werkende lantaarnpalen doorgegeven
bij de gemeente.
- Zeger Jonk is dankbaar voor de inzet van o.a. de DR bij het plaatsen van het
beeld van Nic Jonk bij de kerk. Alle leden van de DR ontvangen van PB namens de
beeldentuin een biografie en een boek van de beelden van de beeldhouwer.

10. Sluiting
FS sluit de vergadering om 21:50 uur. Volgende vergadering is op verzoek van DS en FS
verschoven naar dinsdag 12-12 om 20:00 in De Horn. Omdat echter daags na de
vergadering een uitnodiging is ontvangen voor een Bewoners Informatieavond N243 is
de nieuwe datum vastgesteld op maandag 18 december.

Actielijst
Datum
4-9-17
2-10-17
2-10-17

Wat
Ophangen Ideeënbus De Horn
Openingstijden op deur De Horn hangen
Navraag bij Kees van Etten over onjuiste plek beeld
i.v.m. kermis

Wie
DS
WP
RH

13-11-17
13-11-17
13-11-17
13-11-17
13-11-17
13-11-17
13-11-17
13-11-17

Dak JV de Ruiterstok opnemen met Nelleke
Trap kerktoren opnemen met Nelleke
Speelplan opvragen bij de gemeente
Info N243 opvragen bij Stef Bakker
Oppakken ideeën Ideeënbus.
Doornemen Logo en Website met Steffie Witte
Contact opnemen met Johan Roselaar
Doornemen formulieren verzekering met FS en CL

FS
FS
FS
FS
JK en FS
RH
JK
DS

