Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 19 februari 2018
Plaats
Aanwezig

Afwezig
Tijd

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

1. Opening
FS opent de vergadering om 20:02 en heet CB en gasten Berend Pranjer en Michel Vendel welkom.
CB is na zijn afwezigheid van ruim een jaar weer aanwezig en gaat enkele maanden voor zichzelf
bekijken of hij zijn waarde weer kan toevoegen en bij de DR blijft.

2. Vaststellen agenda
Blijft staan zoals deze door Debby is opgesteld. Michel Vendel brengt 2 punten in namens JV de
Ruiterstok:
• Reparatie van het dak van De Ruiterstok;
• Internet en aansluiting daarvoor in het pand.

3. Mededelingen



Op aanvraag van PB streven we ernaar om de vergadering om 21:30 uur af te ronden.
De trap van de Grote Kerk gaat op 20-02 opgeknapt worden.

4. Vorige notulen
Deze worden vastgesteld. Er wordt besloten dat RH deze als vaste persoon daags na de vergadering
plaatst op de website.

5. Aktielijst
Op verzoek van FS wordt aan de aktielijst een uiterste gereedheidsdatum (UGD) toegevoegd.
Bord openingstijden ‘De Horn’: RH heeft m.b.v. input poster gemaakt en deze is goed bevonden.
Logo SWOS is niet de allerbeste maar waarschijnlijk is er op korte termijn een nieuw logo. RH stuurt
het ontwerp naar JK en deze zorgt voor lamineren en hangt de poster op.
Aansluiting Wifi: JK heeft nog geen contact gehad met Johan Roselaar. WT weet dat SWOS met Ton
van Engen bezig is met een Wifipunt. JK zorgt voor overleg tussen Johan en Ton.
Online petitie Ophaalschema Restafval: Dit punt is vervallen. Melding voorziene moeilijkheden
kwam van één bewoner. Navraag bij een initiatiefneemster van een identieke petitie en bij
bewoners van andere gemeenten leert dat het allemaal goed te doen is en dat er in de praktijk
geen overlast is van volle of stinkende bakken.
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Uitnodigen Gebiedsconsulente voor Jaarvergadering 2018: FS heeft de uitnodiging gedaan, Nelleke
heeft toegezegd.
Uitnodigen Nelleke voor ronde door dorp aangaande parkeerproblematiek: CB wijst erop dat bij
aankomende afsluiting Zuidje de druk op West- en Oosteinde toe zal nemen m.b.t. vrachtwagens.
Er wordt vrijwel dagelijks zo geparkeerd dat vrachtverkeer nauwelijks kan passeren. Ook
hulpdiensten, m.n. brandweer, zullen zeer waarschijnlijk hinder ondervinden op tijdstippen dat de
meeste mensen thuis zijn (na 18 en voor 07 uur). CB wil ook aanwezig zijn bij ronde.
Melden defect slot ondergrondse afvalcontainer
WT heeft contact opgenomen. Container is gemaakt en de bewoners hebben nieuwe passen
ontvangen.

6. Ingekomen stukken
Mail Roos Hogervorst van WonenPlus betreffende Stichting Manna
Stichting Manna heeft als doel om voedsel geschikt voor menselijke consumptie, uit te zoeken voor
levering aan de voedselbanken. De werkgroep Schermer werkt samen met agrarische bedrijven in
en om de Schermer. Het voedsel dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van het bedrijf wordt
gereed gemaakt voor de voedselbanken.
Men zoekt een bestuurder/fondsenwerver op vrijwillige basis. De bijgevoegde vacature zal door DS
op Facebook geplaatst worden.
Brief betreffende Subsidie Bewonersinitiatief Muziektent
De aangevraagde bijdrage is toegekend. De gelden worden beschikbaar gesteld o.v.v. verlening
definitieve vergunning volgens de voorwaarden van Gemeente Alkmaar.

7. Bespreekpunten
JV de Ruiterstok:
 Michel vertelt dat de toegezegde reparatie van het dak die zou plaatsvinden in januari jl.
niet is uitgevoerd en dat de gemeente niets van zich laat horen. FS zegt toe dat hij in week
10 (i.v.m. vakanties) contact opneemt met Nelleke en dit terugkoppelt aan Michel.
 Het bestuur van de jongerenvereniging wil graag een internetaansluiting in het pand. Dit
voor een vaste pc. Men wil vooralsnog geen Wifi-punt faciliteren. DR heeft advies gegeven
om contact op te nemen met internetproviders en offertes op te vragen voor aanleg en
maandelijkse abonnementen. Deze kosten zouden dan ingestuurd kunnen worden als
Bewonersinitiatief. Michel neemt hiervoor contact op met DS.
Bewonersboekje:
Tijdens behandeling van actiepunt ‘Poster openingstijden’ komt CB met idee voor Bewonersboekje.
Hij neemt hierin initiatief en maakt een opzet wat wij in eigenbeheer houden en op de site zullen
publiceren. Hiervandaan kan dan de meest recente versie opgehaald worden.
Muziektent:
Na voorgaande vergadering bleek een hoop onrust te zijn ontstaan in het dorp, en ook bij een deel
van de DR-leden. De informatie/draagvlakronde van maandag 15 januari jl. is daarop afgelast en
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deze avond zijn werkgroep en DR weer bij elkaar geweest en in dit beraad is besloten dat het
doorpakken naar realisatie alleen kan gebeuren met steun van de DR 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 voldoende tevreden met de richting die de werkgroep inslaat en ondersteunt in de
volgende (informatie)fase. Er wordt aan de werkgroep gevraagd om de vragen en antwoorden in
een pamflet te zetten wat op aanvraag van DS in het gehele dorp verspreid wordt. Hierin ook de
datum of periode wanneer de informatie/draagvlakronde gepland gaat worden. Dit pamflet zal
voor verspreiding aan de DR voorgelegd worden.
N243
Graag nauw contact door de beheerders van de Facebook-pagina als content geplaatst wordt. Er is
na een plaatsing een aantal reacties geplaatst die feitelijk niet kloppen en daar is niet op
gereageerd terwijl we dat wel willen doen om duidelijkheid te verschaffen.
Er is door een bewoner aangegeven dat hij zich zorgen maakt over de aan te leggen rotonde bij de
molens/ het Zwarte Dijkje waar het gaat om de voorrangspositie van fietsers en dan vooral de
jongeren die ’s ochtends richting Alkmaar gaan.

8. Website/ Social Media
DS en RH houden nauw contact over de Facebook-pagina.
Vóór 1 april wil de DR uitsluitsel of met de bestaande website verder gegaan gaat worden of dat er
een nieuwe gemaakt moet gaan worden. Ook zullen op die datum de mailadressen goed moeten
werken. (RH)

9. Rondvraag
JT: Weten wij wat de status is van de gewenste verkoop door de gemeente van Het Kompas?
Kompas is niet verkocht, zal op termijn gesloopt gaan worden en er zal gras ingezaaid gaan worden
op het perceel. Wel heeft de naastliggende winkel met het woonhuis erboven een nieuwe eigenaar.
Plannen hiervoor zijn niet bij DR bekend, alleen vermoedens.
RH: Op internet zijn diverse adressen te vinden van de DR. Gaat kijken of we dit kunnen laten
wijzigen of verwijderen.
RH: Hoe gaan we om met het verspreiden van de Nieuwsbrief? Na vorige vergadering is deze
voorgelegd aan het bestuur en daarna bleef het stil. Dit blijkt te gaan om een
communicatiemisvatting. Nieuwsbrief wordt geactualiseerd en aan alle leden van de DR gestuurd.
RH: In vergadering van maart graag voldoende ruimte plannen voor behandeling notulen
Jaarvergadering. Dit wordt opgenomen in de agenda.
WT: IJsclub wil graag op de agenda van de DR. We nodigen ze uit voor april of mei.
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JK: Vergunning voor reconstructie van het Lage Landje is gepubliceerd.

10. Sluiting
FS sluit de vergadering om 21:43 uur. Volgende vergadering op maandag 12 maart 2018.

Met groet,
Robert-Jan
(Notulist)
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Actielijst
Datum
13-11-‘17
13-11-‘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
19-02-‘18
19-02-‘18
19-02-‘18
19-02-‘18
19-02-‘18
19-02-‘18
19-02-‘18

Wat
Oppakken ideeën Ideeënbus.
Doornemen formulieren verzekering met FS en CL
Tweede sleutel Ideeënbus naar WT
Bezwaarbrief betreffende plek beeld Nic Jonk
Aanpassing / Toevoeging regelement/statuten
Verbeteren Website
Uitnodigen Nelleke voor Jaarvergadering
Maken/ophangen poster openingstijden De Horn
Installatie Wifi met Johan Roselaar/ Ton van Engen
Online-petitie restafval
Petitie bekend maken via social media
Contact over afwijken digitale afvalkalender t.o.v.
brief
Gebiedsconsulente uitnodigen betreffende
parkeerproblematiek en vrachtverkeer
Mailadressen goed laten werken
14072 melden defect slot ondergrondse
afvalcontainer
Poster ‘Openingstijden’ lamineren en ophangen
Vacature stichting Manna op Facebook zetten
Navraag bij gemeente over reparatie dak JV de
Ruiterstok
Opzet bewonersboekje
Foutieve adressen DR op internet
Nieuwsbrief actualiseren
Uitnodigen IJsclub voor april of mei
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Wie
JK en FS
DS
WT / DS
DS / JK
FS / JK
RH
FS
RH
JK
JT / RH
DS / RH
RH

UGD
12-03-‘18
20-02-‘18

01-04-‘18
Afgehandeld
Afgehandeld
Vervallen
Vervallen
Afgehandeld

FS / CB
RH / JK / Steffie
WT

01-04-‘18
Afgehandeld

JK
DS
FS
CB
RH
RH
WP
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