
NIEUWSBRIEF 

Dorpsraad Schermerhorn 
Schermerhorn, maart 2018 

Geachte Medebewoners, 
 

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over zaken die op dit moment spelen binnen het dorp 
en waar de Dorpsraad bij betrokken is. Op deze manier hopen wij u  duidelijkheid te geven zodat u 
weet wat de stand van zaken is, maar ook hoe de Dorpsraad tot standpunten komt. 
 

In deze nieuwsbrief nemen we u mee in de ontwikkelingen rond de Muziektent, de herstructurering 
van de N243, het ophaalschema restafval, meldnummer 14072, ons nieuwe logo en onze Ideeënbus. 
Omdat dit de eerste nieuwsbrief is zullen we kort ingaan op wat achtergronden van de diverse 
onderwerpen. 
 

Muziektent 
Een aantal jaren terug is binnen de Dorpsraad het idee ontstaan om de mogelijkheid te onderzoeken 
om een muziektent te realiseren. Dit idee werd omgezet in daden toen Schermer fuseerde met 
Alkmaar. De mensen die zitting hebben in de werkgroep, Els Liefting, Bert van Langen, Marlène 
Ruijgrok, Cor Lub en Cock Appelman, hebben zich voorgenomen om dit initiatief van oud-
Dorpsraadvoorzitter Frank Ruijgrok neer te zetten in het dorp. 
De werkgroep is voortvarend van start gegaan met de ontwikkelfase en had het idee dat op het 
moment dat de muziek tent zou staan, deze dan over te dragen aan de Dorpsraad. Doorstroom heeft 
ervoor gezorgd dat alleen Cor Lub nog zitting neemt binnen de Dorpsraad en de andere huidige 
Dorpsraadleden begonnen vragen te stellen over beheer, activiteiten, noodzaak en draagvlak. 
Ondertussen bleek er bezwaar te zijn voor de initieel bedachte locatie. Diverse overleggen hebben 
geresulteerd in het initiatief om eerst te gaan onderzoeken of er draagvlak is bij de omwonenden 
voor de alternatieve locatie van de Muziektent op het grasveld tegenover de voormalige Rabobank. 
 

In de voorbereiding van dit onderzoek bleek er nog vragen naar boven te komen over activiteiten, 
overlast en beheer. Hierop zijn werkgroep en Dorpsraad weer bij elkaar geweest en in dit beraad is 
besloten dat het doorpakken naar realisatie alleen kan gebeuren met steun van de Dorpsraad als er 
een beheersplan en een activiteitenplan op tafel komt waarmee de pluspunten van de muziektent 
naar voren komen en de minpunten voor zo ver mogelijk opgevangen worden. 
De werkgroep heeft zich op deze beslissing beraad en heeft besloten om stap voor stap te zorgen dat 
er goed antwoord wordt gegeven op de nu bekende vragen zodat er meer duidelijk wordt over 
activiteiten en beheer. Er is een lijst gemaakt met alle mogelijke vragen die gesteld zouden kunnen 
worden en daarop is zover als mogelijk antwoord gegeven. Nieuw hierin is dat de werkgroep zelf de 
activiteiten en het beheer op zich gaat nemen in een nieuw op te richten stichting. 
 

De DR is content met de richting die de werkgroep inslaat en ondersteunt in de volgende 
(informatie)fase. De werkgroep zal de antwoorden in een pamflet te zetten welke begin april in het 
gehele dorp verspreid wordt. Hierin ook de datum of periode wanneer de informatie-
/draagvlakronde gepland gaat worden. 
 

Provinciale weg N243 
De provincie is al een tijd bezig om de weg langs het dorp onderhoud te gaan geven en heeft in de 
ontwerpfase met enige regelmaat inspraakavonden georganiseerd. Met name door deze avonden 
zijn er verbeteringen aangebracht. Tijdens een presentatie voor de Dorpsraad begin 2017 bleek dat 
er een aantal zaken was gewijzigd waar wij het duidelijk niet mee eens waren en later in het jaar 
bleek er een aantal bewoners bezig tegen de geluidsoverlast die zij ervaren van de weg. 
Tijdens een informatieavond van de provincie, afgelopen december, was er het nieuws dat men een 
aantal zaken had veranderd, onder meer de locatie van de bushalte aan de dorpskant. Deze zou een 



meter of 200 verder geplaatst worden, voorbij de brug bij het Zuidje. Wij hebben ernstig 
aangedrongen op heroverweging en hier in zijn we gehoord. U kunt op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen via de site van de provincie, of via de app: “N243” 
Op het punt van geluidsoverlast, geluidswering, rapporten e.d. zullen wij in overleg met de bewoners 
van het Zuidje blijven en alle ontwikkelingen blijven volgen. 
 

Ophaalschema huisvuil 
In december hebben we allemaal een brief ontvangen met de aankondiging dat het ophaalschema 
van huisvuil wijzigt per januari. De grijze afvalcontainer voor restafval wordt  eens in de maand 
geleegd en dit leidde tot vragen aan de Dorpsraad. Dit punt is meegenomen in onze vergadering en 
besloten is om onderzoek te doen of er onderbouwd bezwaar zou kunnen worden gemaakt. Toen 
bleek dat dit ook al gedaan is in de gemeentes Hoorn en Noorderkroon hebben wij daar contact 
gezocht met onder andere die gemeentes en met initiatiefnemers van een petitie. Er bleek weinig tot 
niets gedaan te zijn met de petities en op de vraag of er verder actie werd ondernomen werd met 
nee gereageerd, want het bleek uiteindelijk dat het minder ernstig tot geen overlast gaf dan in eerste 
instantie gedacht. Bij één gemeente gaf men aan dat er overlegd was om de eerste resultaten af te 
wachten of de berekeningen klopten en dit bleek het geval te zijn. Met dit verhaal in het achterhoofd 
heeft de Dorpsraad besloten om geen acties op te zetten voor het terugdraaien van het schema voor 
de restafval-container door HVC. 
 

14072 
De Dorpsraad Schermerhorn vormt van oudsher het aanspreekpunt tussen gemeente en inwoner. 
Voor de bewoners vormt de Dorpsraad een aanspreekpunt op het gebied van de leefbaarheid en het 
welzijn  van Schermerhorn en haar inwoners. 
Toch kunt u in veel gevallen het beste eerst zelf contact zoeken met de gemeente. Ligt er een 
stoeptegel los in uw straat? Is het gras niet gemaaid, ziet het plantsoen er onverzorgd uit of is er 
sprake van overhangend groen? Is er een speeltoestel stuk in de speelplaats? Is er schade aan het 
straatmeubilair of aan prullenbakken? Is de beschoeiing (constructie aan de waterkant) aan 
vervanging toe?  
Meld het bij de gemeente, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur via het 
nummer 14072. U kunt ook een melding maken via www.alkmaar.nl en kiezen voor melding doen. 
Het voordeel van deze laatste optie is dat u uw melding kunt volgen. 
 

Parkeerverbod Oosteinde 
Onlangs zijn verkeersborden geplaatst op het Oosteinde die het parkeren aan één zijde van de straat 
verbieden. De Dorpsraad was hiervan niet op de hoogte en zal bij de gemeente Alkmaar navragen in 
welk beleid dit initiatief past en hoe de handhaving wordt toegepast. 
 

Logo en Ideeënbus 
Afgelopen jaarvergadering hebben wij ons nieuwe logo gepresenteerd, zoals deze ook bovenaan 
deze brief staat. Deze is gemaakt door Steffie Witte van Ontwerpbureau ’t Witte Huys. In al onze 
uitingen zal dit logo te zien zijn, voor duidelijke herkenning en extra bekendheid. 
 

Mocht u een idee hebben ter verbetering van (het leven in) het dorp: Wij hebben een Ideeënbus 
opgehangen net achter de entree van de hoofdingang van De Horn. U vindt er kaartjes bij om uw 
idee te noteren. 
 

Colofon: 
Dorpsraad Schermerhorn: 

Frans Schuurman         - voorzitter 
Debbie Stoop-Dekker  - secretaris 
Cor Lub                           - penningmeester 
Wil Plugboer-Ton 
Piet Brouwer 
Jan Koning 
Jan Ton 
Robert-Jan Huijser 
Cor Bellekom 

 
Wij vergaderen elke 2e maandag van de 
maand, u bent van harte uitgenodigd om onze 
vergadering bij te wonen in De Horn aan het 
Hornplein om 20 uur. 
 

Website: www.dorpsraadschermerhorn.nl 
 

Facebook: @dorpsraad.schermerhorn 
 

Informatie: info@dorpsraadschermerhorn.nl 

 


