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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 12 maart 2018 
 
Plaats  : De Horn 
Aanwezig : VZ Frans Schuurman (FS), SE Debby Stoop (DS), PM Cor Lub (CL), Piet Brouwer (PB), 

Jan Koning (JK), Robert-Jan Huijser (RH), Jan Ton (JT), Cor Bellekom (CB). 
Afwezig : Wil Plugboer (WP) 
Tijd  : 20:00 
Bijlage  : 1 (Aktielijst) 
 

 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend door FS om 20:03 en heet iedereen welkom. Vaste gast Berend 
Pranjer is ook aanwezig.  

 

2. Vaststellen agenda 
Eerste punt bij ‘Ingekomen stukken’ is per abuis blijven staan uit de agenda van vorige maand en 
kan worden doorgehaald. Aan ‘Bespreekpunten’ wordt het punt ‘Notulen Jaarvergadering 2017’ 
toegevoegd. 
 

3. Mededelingen 
FS heeft een tweetal mededelingen die genotuleerd worden bij de Aktielijst. 

 

4. Vorige notulen & Aktielijst 
Flinke scherpte bij de groep en onder toezegging van het corrigeren van een aantal tikfouten 
worden de notulen goedgekeurd. 
 

 Oppakken ideeën Ideeënbus: UGD gezet op 14-05-’18. 

 Doornemen formulieren verzekering met FS en CL: Debby heeft de papieren opgestuurd 
naar H. Timmer. De hoop is dat dit is afgerond op 14-05-’18. 

 Tweede sleutel Ideeënbus naar WT: is afgehandeld 

 Bezwaarbrief betreffende plek beeld Nic Jonk: UGD gezet op 09-04-’18. 

 Aanpassing / Toevoeging regelement/statuten: UGD gezet op 14-05-’18. 

 Gebiedsconsulente uitnodigen betreffende parkeerproblematiek en vrachtverkeer: Nelleke 
geeft aan dat Stadstoezicht hierin weinig kan betekenen en dat de wijkagent hier een rol 
kan hebben. DR geeft optionele data aan Nelleke en wijkagent voor ronde in het dorp. 

 Poster ‘Openingstijden’ lamineren en ophangen: UGD gezet op 09-04-’18. 

 Vacature stichting Manna op Facebook zetten: UGD gezet op 16-03-’18. 

 Navraag bij gemeente over reparatie dak JV de Ruiterstok: We kennen nu de naam van het 
aanspreekpunt bij de gemeente. Nelleke zet hier druk op, FS geeft dit door aan Michel 
Vendel van De Ruiterstok.  

 Nieuwsbrief actualiseren: De folder die door het dorp gaat is besproken en de tijdspanne 
van het versturen en de inforonde zijn bekend. Onze nieuwsbrief wordt aangepast, JT print 
deze en de nieuwsbrief wordt verspreid in het weekend van 17 en 18 maart. 

 Uitnodigen IJsclub voor april of mei WP: Zij komen naar de vergadering van 09 april. 
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5. Ingekomen stukken 
Brief Bewonersonderzoek Muziektent 

De brief is voorgelegd aan de DR en er zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht ter 
verduidelijking. De brief zal door JK gedrukt worden, vervolgens zal deze verspreid worden rond het 
weekend van 07/08 april. Het weekend daarna (met uitloopmogelijkheid naar de maandag en 
dinsdag) zal de ronde in de buurt gehouden worden, zoals ook gecommuniceerd in de brief. 
 

6. Bespreekpunten 
De Horn 
Er is een definitief rapport gepresenteerd waarin staat aangegeven dat Wooncompagnie en 
Zorgcirkel over de lopende huur. Volgend punt wordt wie de volgende huurder gaat worden: 
Alkmaar wijst SWOS aan, SWOS wil dat gemeente dit gaat worden omdat het risico van het 
aangaan van een langlopend contract te groot is. Overleg vordert gestaag. 
De SWOS gaat ondersteund worden door een Activiteitencoördinator. Deze coördinator zal 
aansluiten bij meerdere vrijwilligersverenigingen om zowel te helpen bij het opzetten van 
bijeenkomsten als bij het verbinden van mensen. 
 
Notulen Jaarvergadering ‘17 
Enkele punten worden aangepast. CB mist de rondvraag over verkeersveiligheid en 
parkeerproblematiek. Dit zal worden toegevoegd. DS levert nog enkele gegevens aan zodat de 
notulen aankomende week op de website geplaatst kunnen worden. 
 

In de loop van het doornemen van bovengenoemde vraag bespreken we het toenemen van de 
vraag naar parkeerplekken. FS geeft aan dat hij bij Nelleke zal opvragen wat de verhouding 
huizen/parkeerplaatsen in de gemeente Alkmaar is. Wij zullen dan kijken of het dorp hieraan 
voldoet. 
 

7. Website/ Social Media 
Geen bespreekpunten 
 

8. Rondvraag 
PB: Er zijn verkeersborden geplaatst op het Oosteinde die het verbieden om aan die zijde te 
parkeren. DR weet hiervan niets en ook Nelleke is hiermee niet bekend. Zij doet navraag binnen de 
gemeente. Dit punt ook meenemen in de Nieuwsbrief. 
 
JT: Vraagt aan PB of hij weer een ronde wil doen om lantaarnpalen te controleren. Geeft aan dat de 
lantaarnpalen op Het Zuidje vaak uit zijn, en bovendien roestig en beschadigd. Het vervangen van 
de lantaarnpalen werd ook al geopperd in een inzending in de Ideeënbus. Een dringend beroep op 
een ieder om aan te geven dat de bewoners zelf melding maken via MOR of 14072. 
 

DS: Naast Nelleke ook de wijkagente uitnodigen voor de jaarvergadering in november. 
 

9. Sluiting 
FS sluit de vergadering om 21:30 uur. Volgende vergadering op maandag 09 april 2018. 
 

Met groet, Robert-Jan (Notulist)  



Dorpsraad Schermerhorn 12-03-2018 3 

Aktielijst 

Datum Wat Wie UGD 

13-11-‘17 Oppakken ideeën Ideeënbus. JK en FS 14-05-‘18 

13-11-‘17 Doornemen formulieren verzekering met FS en CL DS afgedaan 

18-12-‘17 Tweede sleutel Ideeënbus naar WT WT / DS afgedaan 

18-12-‘17 Bezwaarbrief betreffende plek beeld Nic Jonk DS / JK 09-04-‘18 

18-12-‘17 Aanpassing / Toevoeging regelement/statuten FS / JK 14-05-‘18 

18-12-‘17 Verbeteren Website RH 01-04-‘18 

08-01-‘18 Installatie Wifi met Johan Roselaar/ Ton van Engen JK  

08-01-‘18 Gebiedsconsulente en wijkagent uitnodigen betreffende 
parkeerproblematiek en vrachtverkeer 

FS / CB / PB  

08-01-‘18 Mailadressen goed laten werken RH / JK / 
Steffie 

01-04-‘18 

19-02-‘18 Poster ‘Openingstijden’ lamineren en ophangen JK  

19-02-‘18 Vacature stichting Manna op Facebook zetten DS  

19-02-‘18 Navraag bij gemeente over reparatie dak JV de Ruiterstok FS afgedaan 

19-02-‘18 Opzet bewonersboekje CB  

19-02-‘18 Foutieve adressen DR op internet RH 09-04-‘18 

19-02-‘18 Uitnodigen IJsclub voor april of mei WP afgedaan 

12-03-‘18 Verzekering AVB afsluiten, overleg met agent DS 14-05-‘18 

12-03-‘18 Nieuwsbrief actualiseren (incl. verkeersborden) RH 14-03-‘18 

12-03-‘18 Nieuwsbrief printen en verdelen JT 16-03-‘18 

12-03-‘18 Update geven aan Michel Vendel FS 19-03-‘18 

12-03-‘18 Brief Muziektent printen en verdelen JK 05-04-‘18 

12-03-‘18 Aanleveren gegevens jaarvergadering aan RH DS 15-03-‘18 

12-03-‘18 Opvragen verhouding huizen/parkeerplaatsen FS 09-04-‘18 

12-03-‘18 Wijkagente uitnodigen voor Jaarvergadering FS 09-04-‘18 

    

 


