Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 08 januari 2018
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Tijd

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

1. Opening
FS opent de vergadering om 20:03 exact en heet iedereen welkom. Twee bewoners zijn aanwezig:
Arjan Oosterwal en Berend Pranjer. Na een korte voorstelronde gaan we van start.

2. Vaststellen agenda
Blijft staan zoals deze door Debby is rondgestuurd. Ingekomen stukken:
• Mail Cees van der Gaag/Gemeente Alkmaar inz. opdrachtgeverschap Onderzoek.
• Klacht over ophaalschema huisvuil (grijs en groen) naar 1x per 4 weken.
• Klacht Parkeerprobleem/ veiligheid.

3. Mededelingen
Geen

4. Vorige notulen
Aktiepunten worden voortaan betiteld als afgehandeld i.p.v. afgedaan. Tevens wordt gevraagd om
een datum wanneer deze is afgehandeld. Omdat dit alleen komt te staan bij de punten die de
vorige vergadering zijn afgestreept is dit misschien dubbelop, maar voor de duidelijkheid komt dit
erbij.

5. Actielijst
Bord openingstijden ‘De Horn’: JK heeft overlegd met de contactpersoon van de afdeling Facilitair
van Wooncompagnie en wij zijn vrij om een raamposter op te hangen. RH maakt een poster, deze
wordt geseald en opgehangen.
Aansluiting Wifi: JK heeft overlegd met de contactpersoon van de afdeling Facilitair van
Wooncompagnie en wij zijn vrij om een aansluiting te maken op het bestaande netwerk. Ook het
boren van een gat indien nodig is geen probleem. JK neemt nu contact op met Johan Roselaar om
over te gaan tot installatie.
Bezwaarbrief betreffende plek beeld Nic Jonk: DS heeft hulp gevraagd bij het maken. JK gaat met
haar deze brief opstellen.
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Aanpassing / Toevoeging regelement/statuten: FS en JK lopen de statuten nog na of deze nog
actueel zijn. Als dit zo is wordt dit punt enkel ‘Toevoeging Huishoudelijk Regelement’ om niet langs
een notaris te hoeven.
Uitnodigen Nelleke voor Jaarvergadering 2018: FS heeft de uitnodiging gedaan, heeft nog geen
terugkoppeling ontvangen.

6. Ingekomen stukken
Mail Cees van der Gaag/Gemeente Alkmaar inz. opdrachtgeverschap Onderzoek
N.a.v. de mail van de DR van december ’17 heeft de gemeente een mail gestuurd naar alle
belanghebbenden dat zij de rol van opdrachtgever van het onderzoek naar de beheersvraag op zich
neemt. Hierbij nemen zij de randvoorwaarden mee zoals door de DR opgesteld. De afronding van
het onderzoek staat gepland vóór 01-03-2018 (!).
Klacht over ophaalschema huisvuil (grijs en groen) naar 1x per 4 weken
Alle inwoners van het dorp hebben een brief ontvangen van HVC waarin staat dat de
ophaalfrequentie van de grijze bak (restafval) van 1x per 14 dagen naar 1x per 4 weken. Even was
er discussie of dit ook opging voor groen (tuin) maar dit blijft gewoon 1x per 2 weken.
Via een aantal kanalen wordt er fors kritiek geuit op de nieuwe regeling. Er wordt aangegeven dat
men in de problemen komt met de hoeveelheid restafval. DR wil een bezwaarbrief schrijven
hierover maar wil weten of dit punt leeft onder een groter aandeel bewoners. JT gaat een onlinepetitie starten. Als deze is ingericht dit dan (herhaaldelijk) kenbaar maken op Social Media.
Dhr. Pranjer merkt op dat de afvalkalender in de brief afwijkt
van die op internet (zie afbeelding). Check op internet en de
app van HVC leert dat deze gelijk zijn. In de brief staat …………
Klacht Parkeerprobleem/ veiligheid
Er wordt wederom aandacht gevraagd voor het parkeren in
bochten, op hoeken, aan beide zijden van de weg van met name
de PB en de OW. FS gaat deze problematiek weer aan Nelleke
voorleggen en nodigt haar uit voor een ronde op een tijdstip dat
dit probleem zich voordoet, bijv. doordeweeks rond 19 uur of
op zaterdag overdag. JT, PB en JK bieden aan om de ronde met
haar te doen.

7. Bespreekpunten
Muziektent:
Voorbespreking voor het lopen van de ronde met de Muziektentcommissie. CL vraagt na of de
verenigingen die genoemd worden in de brief ook daadwerkelijk gepolst zijn of zij gebruik willen
maken van de Muziektent en of zij genoemd willen worden in de brief. Ook checkt hij of op de
bewuste avond met behulp van piketpaaltjes zichtbaar wordt wat de afmetingen worden, en de
beoogde locatie.
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8. Website/ Social Media
Alle vergaderingen voor 2018 staan op NextDoor, inclusief de Jaarvergadering. Voor Facebook
staan ze allemaal als bericht ingepland voor de vrijdag voorafgaand aan de vergadering.
Op dit moment zijn de mailadressen van Debby@dorpsraadschermerhorn.nl,
Frans@dorpsraadschermerhorn.nl en Info@dorpsraadschermerhorn.nl doorgelust naar de privémailadressen van DS, FS en RH. De inkomende mails kunnen dus wel ontvangen worden, maar er
kan niet geantwoord worden via deze DR-adressen. JK geeft aan dat hij hiernaar wil kijken. RJ
neemt eerst contact op met Steffie Witte of zij verder is gekomen in haar onderzoek.

9. Rondvraag
WT: Het slot van de ondergrondse afvalcontainer tussen De Horn en De Bonte Mol is al tijden
stuk. Omdat hier de ouders staan te wachten bij het uitgaan van de school lopen hier heel veel
kleine kinderen en het risico bestaat dat er een kind inkruipt. WT gaat 14072 hierover bellen.
RH:
Mensen die zaken melden kunnen vaak doorverwezen worden naar 14072. Hoe breder
hiervan gebruik gemaakt wordt, hoe beter.
PB:
Kreeg de suggestie door om het veld op de OW te hernoemen als de Muziektent er komt
naar “Brink”. We wachten eerst het onderzoek van 15 januari af en de vervolgstappen betreffende
de Muziektent. Suggestie blijft staan.
Algemene definitie van Brink: De brink is een open ruimte in een nederzetting op de zandgronden
van Nederland en daarbuiten. Tegenwoordig zijn veel brinken omgevormd tot een plein in een dorp,
dat vaak bestaat uit gras en bomen. De brink is van oorsprong de boerengebruiksruimte waar het
vee werd verzameld, om daarmee als kudde naar de gemeenschappelijke weidegronden te gaan.
Dhr. Pranjer: Is 17:30 uur niet te vroeg voor de Muziektentronde? Dit is echter de verzameltijd. Er
zal nog een korte briefing volgen, de adressen worden verdeeld en groepjes gemaakt. Na deze
ronde volgt nog een tweede, net zolang tot iedereen op de lijst bereikt is.
RH:

Graag bij afbericht doorgeven wat de status is van openstaande actiepunten.

10. Sluiting
FS sluit de vergadering om 21:16 uur. Volgende vergadering op maandag 15 februari 2018.

Met groet,
Robert-Jan
(Notulist)
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Actielijst
Datum
02-10-‘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
08-01-‘18
08-01-‘18
08-01-‘18
08-01-‘18
08-01-‘18
08-01-‘18
08-01-‘18
08-01-‘18
08-01-‘18
08-01-‘18

Wat
Openingstijden op deur De Horn hangen
Oppakken ideeën Ideeënbus.
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
Maken/ophangen poster openingstijden De Horn
Installatie Wifi met Johan Roselaar
Online-petitie restafval
Petitie bekend maken via social media
Contact over afwijken digitale afvalkalender t.o.v. brief
Gebiedsconsulente uitnodigen betreffende
parkeerproblematiek
Mailadressen goed laten werken
14072 melden defect slot ondergrondse afvalcontainer
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Wie
WP / JK / RH
JK en FS
DS
WT / DS
Afgehandeld JK 08-01-18
Afgehandeld JK 08-01-18
DS / JK
FS / JK
Afgehandeld DS 08-01-18
Afgehandeld RH 08-01-18
RH (in januari)
Uitnodiging verstuurd door
FS, nog geen terugkoppeling
RH
JK
JT
DS / RH
RH
FS
RH / JK / Steffie
WT
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