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Geachte medebewoners, 
 

Veel positieve reacties hebben wij mogen ontvangen na de publicatie van onze eerste nieuwsbrief, 
afgelopen maart. Hiervoor dank, en ook dank voor de suggesties die wij meenemen in onze 
communicatie. We zijn een kleine twee maanden verder en er is weer voldoende te melden voor 
nieuwsbrief nummer 2, zodat wij u verder kunnen 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 en hoe de Dorpsraad tegen zaken aankijkt. 
 

Het kan zijn dat u bij het lezen van deze nieuwbrief wat achtergrondinformatie mist, hiervoor 
verwijzen wij u naar de nieuwsbrief van Maart 2018, die u kunt vinden op onze website: 
www.dorpsraadschermerhorn.nl .  
Deze website is overigens in een nieuw jasje gestoken zodat we op een duidelijker manier kunnen 
communiceren, maar ook omdat het er een stuk mooier uitziet. Daarbij helpt het dat we foto’s van 
Schermerhorn mogen gebruiken van Marja van Fotokx, waarvoor dank! ( www.fotokx.nl ) 
 

Muziektent 
Begin april is een pamflet verspreid in het dorp met informatie over het initiatief voor een 
muziektent. Naast deze brief hebben de aanwonenden van het veld aan de Oosterweidestraat een 
uitgebreide bijlage ontvangen met de antwoorden op vragen die in de loop van de tijd gesteld 
werden aan zowel de Dorpsraad als de Muziektent-commissie. 
 

De volgende stap was een ronde langs de omwonenden om verder te informeren en om na te gaan 
of er nog steeds voldoende draagvlak zou zijn voor de muziektent. Er bleek tijdens deze ronde echter 
dat er onvoldoende steun is voor de volgende stappen en voor het neerzetten en exploiteren van de 
muziektent. 
Na inventarisatie, na het aflopen van ongeveer een kwart van de huizen, is besloten dat het plan 
moest stoppen en dat het weinig zinvol was om ook de rest van de huizen langs te gaan. Het kan dus 
zijn dat u niet bent gehoord (terwijl dit wel was aangekondigd) maar u weet nu ook waarom dit is. 
 

De Muziektent-commissie zal het initiatief afsluiten en de aangeschreven fondsen afzeggen.  
De Dorpsraad bedankt eenieder die zich heeft ingezet bij dit initiatief en hoopt dat 

a.) ondanks de verschillen van mening een ieder door dezelfde deur kan blijven gaan; 
b.) het niet doorgaan van dit plan bewoners niet weerhoudt van andere initiatieven.  

 

Rondje dorp 
De Dorpsraad heeft dinsdagavond 24 april jl. samen met de Gebiedsconsulente, Dienst Handhaving 
en de wijkagenten een rondje gelopen door het dorp om knelpunten te bekijken wat betreft 
verkeers- en parkeerproblematiek. Dit initiatief is genomen na diverse meldingen bij de Dorpsraad 
van meerdere bewoners. 
In de beleving van de Dorpsraad was het uitgerekend deze avond zeer rustig in het dorp en zijn er 
geen hinderlijke of gevaarlijke situaties geconstateerd.  
Het blijft zaak om rekening te houden met elkaar en om bij parkeren rekening te houden met het 
kunnen laten passeren van vrachtverkeer en reddingsdiensten. 
Mocht u een hinderlijke situatie tegenkomen kunt u dit melden bij het nummer van de gemeente 
Alkmaar: 14072. De gemeente neemt meldingen altijd in behandeling. Als het gaat om een acuut 
gevaarlijke situatie kunt u ook direct de politie bellen: 0900-8844. 



Er is ook bekeken wat de situatie is op het Oosteinde waarbij door ons de vraag is gesteld in welk 
beleid de nieuw geplaatste verbodsborden passen. De uitleg van de gemeente is dat dit voortkomt 
uit een controle op een beleidsbepaling en bij deze controle bleken deze borden te missen in de 
straat waarop ze zijn geplaatst. Na de situatie bekeken te hebben is aan ons toegezegd dat de 
toegevoegde waarde niet volledig duidelijk is en dat deze plaatsing als vraagstuk wordt meegenomen 
door Gemeente Alkmaar. Wordt vervolgd… 
 

Wifi in De Horn 
De Horn ligt niet alleen centraal in het dorp, maar is ook een centrale ontmoetingsplek waarnaast 
ook diverse diensten worden aangeboden, zoals huisarts, consultatiebureau, burgerzaken, Wonen 
Plus en sinds deze maand ook Univé. 
De Dorpsraad is van mening dat een voorziening als deze niet meer zonder openbaar wifi kan en 
heeft het initiatief genomen om dit te realiseren. Wij hebben contact gezocht met experts en mede 
dankzij Johan Roselaar van Fox Techno Service en Ton van Engen van GreenMillpc is er nu wifi in de 
openbare ruimte van De Horn. 
 

Slootenfonds 
Elk jaar wordt in café De Vriendschap in Driehuizen een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet, één 
uit elke kern van de voormalige gemeente Schermer. Daarnaast wordt de vereniging van het jaar 
bekend gemaakt. Dit wordt georganiseerd door de Stichting Familie Slootenfonds die de 
nalatenschap van de voormalige eigenaren van het pannenkoekenrestaurant beheren. 
Ook vanuit Schermerhorn wordt elk jaar een vrijwilliger genomineerd en een vereniging 
voorgedragen. Uit alle inzendingen uit de gehele voormalige Schermer wordt één vereniging 
onderscheiden en deze ontvangt een mooi geldbedrag. 
 

Kent u iemand die al heel lang vrijwilligerswerk doet of tot voor kort heeft gedaan; laat het ons 
weten. Wij zullen uit de inzendingen een naam meegeven aan onze vertegenwoordiger van het 
Slootenfonds. Uiteraard zijn we ook weer op zoek naar de vereniging van het jaar. Zie onderaan de 
brief voor contactgegevens. 
 

Jaarvergadering 
Het duurt nog even, maar u kunt het beter alvast in uw agenda hebben staan ☺: wij houden onze 
Jaarvergadering op dinsdag 20 november 2018, aanvang om 20:00 uur in Café ’s Lands Welvaren.  
 

14072 
Wij willen blijven benadrukken dat, als een gebrek in de openbare ruime een gevaarlijke situatie 
oplevert, u zelf meldingen kunt doen bij de Gemeente Alkmaar. Via het telefoonnummer 14072 is de 
gemeente bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. 
Kijk ook een op www.alkmaar.nl/melding-doen . 
Ook is Gemeente Alkmaar aangesloten bij VerbeterDeBuurt. Met de app of website van 
VerbeterDeBuurt is uw melding ook door te geven. Download hiervoor de app op uw smartphone of 
kijk op www.VerbeterDeBuurt/Alkmaar. 
 
 Colofon: 

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

 
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. 
 
Heeft u een bespreekpunt? Dit dan graag 
vooraf melden aan de secretaris. 
 
Website: www.dorpsraadschermerhorn.nl 
 
Facebook: @dorpsraad.schermerhorn 
 
Informatie: info@dorpsraadschermerhorn.nl 


