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Notulen jaarvergadering 2017 

 
Datum: 21 november 2017 
Aanwezig:  Leden Dorpsraad (9) en 32 dorpsgenoten 
Plaats: Café ’s Lands Welvaren 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
Welkomstwoord door voorzitter Frans Schuurman om 20.04 uur. Hij laat de zittende leden zich kort 
voorstellen. 

 
2. Notulen van de jaarvergadering van 22 november 2016 
De notulen worden goedgekeurd. 

 
3. Jaarverslag 2017 
De Dorpsraad wordt gevormd door Cor Lub, Wil Plugboer, Piet Brouwer, Debby Dekker, Frans 
Schuurman, Jan Koning en Robert-Jan Huijser. Cor Bellekom heeft een tussenjaar gehad en komt 
volgend jaar weer terug. Camiel Hoekstra heeft afscheid genomen en Jan Ton stelt zich verkiesbaar 
om toe te treden. 
De Dorpsraad vergadert elke tweede maandag van de maand in de Horn, met uitzondering van de 
maanden juli en augustus. De vergadering is openbaar. Er is aan het begin van de vergadering een 
half uur ingeruimd om onderwerpen onder de aandacht van de Dorpsraad te brengen. Van iedere 
vergadering worden notulen gemaakt die u op de website van de Dorpsraad kunt terugvinden. 
Het afgelopen jaar heeft de Dorpsraad o.a. de volgende onderwerpen op de agenda gehad: 
 

 Aanpassing N234. 
De provincie gaat de N234 aanpassen. Er zijn informatieavonden geweest. Daarop zijn o.a. 
vragen ontstaan over verplaatsing van de bushalte nabij Het Zuidje, geluidsoverlast 
verkeersveiligheid. De Dorpsraad heeft daarop de Provincie uitgenodigd om deze punten te 
bespreken. De Provincie reageert uiterst terughoudend op wijzigingsvoorstellen waar het de 
wensen uit het dorp betreft. De Dorpsraad volgt het proces nauwgezet en overweegt 
bezwaarprocedures bij de definitieve planvorming.  
In deze vergadering wordt bekend gemaakt dat er op 12 december een bewonersbijeenkomst 
wordt georganiseerd door de provincie. 
  

 Adviestraject Lage Landje. 
De commissie van de Dorpsraad heeft intensief overleg gevoerd me het Hoogheemraadschap en 
vrijwel alle punten binnen gehaald. Uiteindelijk heeft de Dorpsraad besloten dat dit het hoogst 
haalbare was en positief gereageerd op de adviesvraag van het Hoogheemraadschap. Dit onder 
dankzegging aan Ruud Kamp en Henk de Reus die zich in deze bovenmatig hebben 
ingespannen. 
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In deze vergadering wordt bekend gemaakt dat de geplande werkzaamheden worden verschoven 
naar september 2018, doordat er de Noorse woelmuis is waargenomen 
 

 Overleg met de gemeente. 
Er is regelmatig overleg met de gemeente Alkmaar over een verscheidenheid aan onderwerpen. 
Een greep hieruit: Afval beleid, Verpaupering, Straat werk en verlichting, Plaatsing Beeld Niek 
Jonk, Afbraak oude basisschool, etc. Het college van BW is ook op bezoek geweest. Gesprekken 
en samenwerking met de Gemeente Alkmaar verlopen constructief en in een prettige sfeer. Ook 
de opvolging binnen het ambtelijke apparaat lijkt beter te gaan.  

 

 Sporting S. 
De Dorpsraad heeft de ontwikkelingen bij Sporting S met belangstelling en grote zorgen gevolgd. 
Er is de Dorpsraad veel aan gelegen dat er zo’n hoog mogelijk voorzieningenniveau in het dorp 
aanwezig blijft. Zowel op gebied van sport, cultuur, dagbesteding als het verenigingsleven. 
 

 Andere Dorpsraden. 
Met enige regelmaat is er overleg met Dorpsraden uit de andere kernen van de Schermer. In dat 
overleg wordt kennis gedeeld en van elkaar geleerd. Ook wordt er gezocht naar een gezamenlijke 
opstelling ten aanzien van onderwerpen die beter collectief kunnen worden opgepakt, bijvoorbeeld 
glasvezel in de Schermer. 
 

 De Horn 
Er is intensief overleg gevoerd met de gemeente, de Zorgcirkel, en de Wooncompagnie, over het 
beheer van de Horn. Er ligt nu een onderzoeksvraag die is uitgezet naar een drietal 
adviesbureaus. Er moet onderzoek gedaan worden naar met name het beheer van de Horn als de 
Zorgcirkel zich uit het gebouw terugtrekt. De gemeente stelt zich op het standpunt dat er ook 
onderzocht moet worden of er een sluitende exploitatie van de Horn mogelijk is. En zo ja, welke 
activiteiten daarvoor dan extra aangeboden moeten worden, dan wel mogelijk gemaakt. 
 

 Samenwerking Grote Kerk. 
Nu de Grote Kerk is gerenoveerd kan deze ook in de winter worden benut. Naast culturele 
evenementen en exposities zal er ook worden geprobeerd de kerk commerciëler in de markt te 
zetten. Dat stelt bijzondere eisen aan het beheer van de kerk. De Dorpsraad heeft met de 
Stichting vrienden van de Grote Kerk oriënterend overleg gepleegd om te zien waar 
gemeenschappelijke belangen liggen. Te denken aan één beheerder voor bijvoorbeeld de Horn, 
de Grote Kerk, maar wellicht ook voor Sporting S, het kleinste huisje, het Zwethuis, de Ruiterstok, 
et cetera. De Dorpsraad neemt deze vraag mee in het onderzoek naar de beheerfunctie van de 
Horn. 
 

 Muziektent 
Er lag een plan voor het oprichten van een muziektent op het Raboveldje. Nader onderzoek heeft 
uitgewezen dat er onvoldoende draagvlak is om de muziektent te bouwen op de beoogde locatie. 
Er wordt nu gezocht naar een andere locatie op hetzelfde veld. De Dorpsraad is van mening dat 
een belangrijke voorwaarde voor het oprichten van een muziektent is, dat er voldoende gebruik 
van wordt gemaakt en dat de plaats van de muziektent niet op bezwaren van de omgeving stuit. 
In de vergadering wordt opgemerkt dat er nog onduidelijkheden zijn over de muziektent en diverse 
meningen worden gegeven en vragen worden gesteld die door Bert van Langen van het comité 
worden beantwoord. 
 

 Overige onderwerpen die in de Dorpsraad aan de orde zijn geweest: 

- IJsclub 
- Regiegroep 
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- Communicatie Dorpsraad 
- Peuterspeelzaal 
- Slootenfonds 
- Paaltje Zwarte Dijk 
- Parkeerplaatsen Oosterweidestraat 
- Kermis 
- NextDoor 
- Marathon tegen kanker 
- Rapport rekenkamer (resultaten herindeling Alkmaar) 
- Parkeerproblemen en plaatsing “Verkeerspotloden” bij basisschool ‘De Bonte Mol’ 
- Jeugdraad 
- Wateroverlast 
- Huisje aan de Groeneweg 
 
Voor nadere informatie over deze punten verwijzen wij u naar de notulen van onze vergaderingen 
op de website. 

 
Na het oplezen van het jaarverslag wordt het nieuwe logo van de Dorpsraad gepresenteerd. 

 
4. Floor, Jeugdraad en Ruiterstok 
De Floor heeft een mooi jaar en een stormachtig weekend achter de rug waarbij alles prima verliep, 
inclusief het regelen van een windbestendige tent. 
 
De Jeugdraad heeft weer vele succesvolle evenementen georganiseerd voor de basisschooljeugd. 
 
J.V. de Ruiterstok stelt zich bij monde van Michel Vendel, de voorzitter, voor en vertelt wat de 
jongerenvereniging zoal doet. Tevens nodigt hij alle aanwezigen uit voor de op handen zijnde Open 
Dag in januari 2018. 

 
5. Financiële verslagen en verkiezing kascontrole-commissie 
Kascontrole-commissie bestaat uit Ineke Kluft en Lilian Bakker. Beide dames zijn afwezig, Cor Lub 
geeft aan dat alle financiële verslagen zijn goedgekeurd door de commissie. Decharge van de 
penningmeesters.  
 
Uit de aanwezigen biedt Suzanne Lovers zich aan als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 
 

6. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar: Cor Lub, Piet Brouwer, Cor Bellekom, Wil Plugboer, Debby Stoop 
Verkiesbaar: Robert-Jan Huijser, Jan Ton 
Alle leden zijn met applaus ver- en herkozen. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: Camiel Hoekstra 
 

7. Presentatie WonenPlus 
Roos Hogervorst is werkzaam bij Regionale Stichting Wonen Plus (RSWP). Deze organisatie is 
gericht op praktische dienstverlening en persoonlijke ondersteuning bij mensen met een beperking, 
chronische zieken en ouderen boven de 65 jaar. Ondersteunt door twee betaalde (deeltijd-)krachten 
draait WonenPlus op vrijwilligers. Belangstellenden, zowel clienten (zij betalen een bijdrage voor de 
diensten) als vrijwilligers kunnen zich aanmelden via wonenplusaangenaam@rswp.nl of u kunt 
binnenlopen op donderdag van 13.00 tot 16.00 uur in De Horn (Kamer 7).  
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8. Rondvraag 
 Hoe komt de verkiezing voor “Vrijwilliger van het jaar” tot stand? 

Deze procedure ligt volledig bij de Dorpsraad. Er wordt een aantal personen voorgedragen en 
de leden van de Dorpsraad stemmen vervolgens naar hun voorkeur. 
In het Slootenfonds zit een afgevaardigde uit elk dorp, in ons geval Cor Lub, en hij neemt de 
regie om de uitreiking van de oorkonde in goede banen te leiden. 
 

 Er wordt een opmerking gemaakt over rijgedrag, snelheid in het bijzonder, en de parkeerissues 
in het dorp. Vanuit de Dorpsraad kunnen wij daar weinig aan doen, behalve (net als iedere 
persoon) hiervan melding maken bij de gemeente middels de website of telefoonnummer 
14072. 
 

9. Sluiting. 
Sluiting om 21:58 uur. 
 
 
Met groet, Robert-Jan Huijser (notulist) 
 


