Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 18 december 2017
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

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

1. Opening
FS opent de vergadering om 20:07 exact en heet iedereen welkom. Els Liefting is aanwezig
namens de Muziektent-werkgroep.

2. Vaststellen agenda
Er wordt besloten als eerstvolgend punt de Muziektent te behandelen. Als bespreekpunten
worden toegevoegd: Jaarvergadering, SlootenFonds, De Horn, N243, Inrichting Dorpsraad.

3. Muziektent
Els laat het herziene pamflet rondgaan waarmee men het haalbaarheidsonderzoek wil gaan
starten. De inhoud wordt besproken en het is aan de Werkgroep of zij de tekst nog aanpassen.
Er wordt besproken welke belanghebbenden eerst worden benaderd en daaruit komt dat dit
de verenigingen moeten zijn, temeer omdat deze benoemd worden in het pamflet, daarna gaat
de werkgroep langs bij de omwonenden (in een brede straal), met hulp van de leden van de
Dorpsraad.
Afspraak wordt gemaakt om te verzamelen op maandag 15-1 om 17:30 uur in De Horn. CL
maakt een adressenlijst.

4. Mededelingen
CL: Per vandaag 18-12 loopt de kerkklok juist. CL heeft op deze activiteit toegezien.
FS: Dak J.V. de Ruiterstok: FS heeft gehoord van de gemeente dat men in januari 2018 start met
herstel.
FS: De trap van de kerktoren van de Grote Kerk wordt aangepakt na de renovatie van de
Waagtoren.

5. Vorige notulen
De notulen van 13 november worden goedgekeurd en ook het logo (zoals nog licht aangepast
na de betreffende vergadering) wordt akkoord bevonden.

6. Actielijst
Aktielijst Ideeënbus: Debby heeft de sleutel. Een tweede sleutel gaat naar Wil. De bus zal
regelmatig (minimaal eens per maand) worden gecontroleerd en de ideeën zullen worden
behandeld in deze vergadering. Er wordt bekeken of het wenselijk is om een
ontvangstbevestiging te sturen naar de afzender.
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Aktielijst openingstijden: WP geeft aan dat ze moeilijkheden ondervindt om het
openingstijdenbord van ‘De Horn’ te plaatsen. Openingstijden zijn op werkdagen van 8:00 tot
18:00 uur en op zaterdag van 8:00 tot 12:00 uur. JK spreekt de verantwoordelijke van ‘De
Zorgcirkel’ hier over aan tijdens een overleg 20-12 as.
Aktielijst Onjuiste plek beeld i.v.m. kermis: RH is bij Kees van Etten geweest en deze heeft
tijdens de kermis van afgelopen jaar in overleg met de kermisexploitanten een verbeterde
opstelling gemaakt zodat alle exploitanten in een looprondje komen te staan. Doordat het
beeld nu op een andere plek is geplaatst dan vooraf bepaald staat deze precies daar waar
aansluiting wordt gemaakt in bovengenoemde ronde. Kees geeft aan dat hij aankomend jaar
wil kijken hoe om het beeld heen te plannen.
De melding over de onjuiste plaatsing is ter kennisgeving aangenomen door de gemeente maar
hierin gaat de Dorpsraad niet akkoord. Er wordt in deze vergadering besloten om een officieel
bezwaarschrift te versturen naar de gemeente betreffende de locatie van het beeld en de
plaats van de plaquette.
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 heeft geïnformeerd bij de
gemeente of er een Speelplan bestaat. Dit is er niet maar men geeft aan dat men bezig is met dit
gebied, maar dat zeker de speelvoorziening niet verdwijnt.
Wifi De Horn: RH heeft nogmaals contact gezocht met Johan Roselaar. Hij heeft alles klaar staan
maar geeft aan dat hij een aansluiting moet maken op de bestaande ingang van het netwerk. JK
spreekt de verantwoordelijke van ‘De Zorgcirkel’ hier over aan tijdens een overleg 20-12 as.

7. Bespreekpunten
Jaarvergadering: Veel belangstellenden, een goede (duo)presentatie en de Powerpoint was
zeer ondersteunend. Ook de presentaties vanuit de andere raden en verenigingen waren
helder. De Jaarvergadering van 2018 is al vastgesteld en vastgelegd voor dinsdag 20-11-2018,
aanvang 20 uur.
Slootenfonds: De nominatie, uitnodiging familie en het regelen van de Vrijwilliger gingen dit
jaar zeer moeizaam. Dit zal anders moeten omdat de kans op een farce te groot is. Voorstel om
te beginnen met de opzet voor het Slootenfonds op 1 mei volgens een op te stellen draaiboek.
De Horn: Overleg met Zorgcirkel, Wooncompagnie, gemeente en DR is overmorgen 20-12.
Gemeente heeft een mail gestuurd met eisen waaruit blijkt dat de gemeente geen initiatief wil
nemen in het beheer, maar alleen in de huur van de ruimten in De Horn. De DR geeft hierop de
verklaring uit aan de belanghebbenden om een ieder te informeren dat de DR zich terugtrekt
als opdrachtgever voor het onderzoek, maar wel gesprekspartner blijft indien gewenst.
N243: Informatieavond van de Provincie is gehouden op 12-12. FS, CL, JK en RH zijn geweest.
Ook een twintigtal dorpsbewoners is gespot.
Belangrijke nieuwe punten die naar voren kwamen:
 Bushalte Zuidje aan de dorpskant zal een stukje naar voren worden gehaald, i.p.v. naar
achteren over de brug in de Eilandspolder.
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De brug wordt aan de dorpskant verbreed met een zogenaamde ‘fietsbrug’. Hierover zal
het fietspad gaan lopen. De weg kan dan verbreed worden over de bestaande brug. Dit
betekent wel dat het traject door de totale verbreding opschuift richting dorp (!).
Bossages gaan aangebracht worden en tijdens en na de herstucturering worden deze
verplaatst.
Men wil de Eilandspolder inrichten volgens ooorspronkelijke uitvoering (zoals in de 17e
eeuw) wat betekent dat de bomen langs het Ouweland (evenwijdig aan het Westeinde)
gekapt gaan worden. De wilgen die deels in het water staan blijven indien mogelijk.

Inrichting Dorpsraad: Wat is de maximale grootte van de DR? Wat is de juiste manier van
toetreding?
Om het overzicht te bewaren is besloten dat de groepsgrootte maximaal 9 personen is. Bij een
even aantal personen en een gelijkverdeelde stemming geldt de stem van de voorzitter
tweemaal. Aktiepunt om dit toe te voegen aan het regelement/de statuten.
Opening Servicepunt: Er was veel belangstelling, jammer dat de rol van de DR niet benoemd is.

8. Website/ Social Media
RH en Steffie hebben een omleiding gelegd zodat mails verstuurd naar info@ en de
mailadressen van FS en DS ook echt aankomen. Info@ komt binnen bij RH, bespreekpunt of dit
naar de secretaris moet worden doorgelust. In januari komen er weer sessie ter verbetering
van de website.



Verbeterpunt: Deze vergadering stond niet op sociale media.
Op de agenda: aandacht voor 14072, servicepunt en de ronde van de Werkgroep
Muziektent m.b.v. de DR.

9. Rondvraag
Geen.

10. Sluiting
FS sluit de vergadering om 22:00 uur. Volgende vergadering op maandag 8 januari 2018.
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Actielijst
Datum
4-9-17
2-10-17
2-10-17
13-11-17
13-11-17
13-11-17
13-11-17
13-11-17
13-11-17
13-11-17
13-11-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17

Wat
Ophangen Ideeënbus De Horn
Openingstijden op deur De Horn hangen
Navraag bij Kees van Etten over onjuiste plek beeld
i.v.m. kermis
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
Tweede sleutel Ideeënbus naar WT
Overleg met afdeling Facilitair v.w.b. bord
openingstijden ‘De Horn’
Overleg met afdeling Facilitair v.w.b. aansluiting Wifi
Bezwaarbrief betreffende plek beeld Nic Jonk
Aanpassing / Toevoeging regelement/statuten
Vergaderschema bijhouden op NextDoor
Vergaderschema bijhouden op FaceBook
Verbeteren Website
Uitnodigen Nelleke voor Jaarvergadering
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Wie
Afgedaan
WP / JK
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan
JK en FS
Afgedaan
Afgedaan
DS
WT / DS
JK
JK
DS
Bestuur
DS
RH
RH (in januari)
FS
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