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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 09 april 2018 
 
Plaats  : De Horn 
Aanwezig : VZ Frans Schuurman (FS), PM Cor Lub (CL), Piet Brouwer (PB), Wil Plugboer 

(WP) , Cor Bellekom (CB), Robert-Jan Huijser (RH). 
Afwezig : SE Debby Stoop (DS), Jan Koning (JK), Jan Ton (JT). 
Tijd  : 20:00 
 

 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend door FS om 20:05 en heet iedereen welkom. Op uitnodiging is 
de IJsclub aanwezig, zij stellen zichzelf voor aan gast dhr. Panjer. 

 

2. Vaststellen agenda 
De agenda hoeft niet te worden aangevuld, besloten wordt om eerst met de heren van de 
IJsclub te sparren. 
Namens de IJsclub zijn aanwezig Nico Berkhout, secretaris, Arnoud Borsjes, penningmeester en 
Nico Schaafsma, bestuurslid. Voorzitter Willem Schuit was helaas verhinderd. De IJsclub 
organiseert activiteiten, zowel als er ijs ligt als daarbuiten, o.a. Dorpentochten, Prikslee-
wedstrijden, Kinderspelen, Korte- en Langebaanwedstrijden. Als er geen ijs ligt zijn er 
afspraken met ijsbanen over inloop door leden en men gaat 2x per jaar met de schooljeugd 
naar de ijsbaan. Schaatslessen verzorgen zij niet, maar laten dit doen door de ijsclub in Ursem 
vanwege de grootte van die club en de geringe vraag vanuit Schermerhorn. In april 2021 
bestaat de IJsclub 100 jaar en men wil dit op gepaste manier gaan vieren. De inkomsten van de 
club bestaat uit contributie door de leden. Helaas is de Rabobank gestopt met de fietstocht 
voor vrijwilligers. Met het geld van deze twee inkomsten kon men met de jeugd naar de 
ijsbaan. Er wordt nog gezocht naar alternatieve financiering. 
Als er ijs ligt en de georganiseerde tochten kunnen doorgaan betekent dit een enorme extra 
omzet waarvan het materieel en het onderhoud daarvan betaald kan worden. Men ondervindt 
sinds de fusie naar Gemeente Alkmaar problemen met de vergunningaanvraag en de enorme 
draaiboeken die matig zijn toegesneden op deze specifieke evenementen. 
Het is voor de mensen van de IJsclub niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de vlonders onder 
de bruggen van de N243 bij de reconstructie van deze weg. De DR zegt toe hierop toe te zien. 
Ook wil men weten of de doeltjes op de ijsbaan op de speelweide weggehaald kunnen worden 
bij gunstige weersvoorspellingen v.w.b. ij en schaatsen. FS vraagt dit na bij de gemeente. 
 

3. Mededelingen 
CB heeft het bestuur erop gewezen dat van de officiële vergaderings-opzet wordt afgeweken. 
De vergadering is besloten met inspraaktijd aan het begin van de vergadering. Er wordt 
besproken dat we dit weer kunnen doorvoeren, en dit dan te doen v.a. na de zomerstop.  

 

4. Vorige notulen & Aktielijst 
Een aantal UGD’s staat niet goed in de notulen en zal worden aangepast voor deze als definitief 
op de site worden geplaatst. 
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 Doornemen formulieren verzekering met FS en CL: Debby heeft deze klaarliggen, UGD 
blijft 14-05-’18. 

 Bezwaarbrief betreffende plek beeld Nic Jonk: UGD gezet op 09-04-’18. 
 Aanpassing / Toevoeging regelement/statuten: UGD gezet op 14-05-’18. FS vraagt of DS 

en RH hier ook bij willen zitten. Overleg gepland op maandag 16-04. 
 Verbeteren Website: Lay-out is aangepast. Hierdoor moest ook de opbouw op de schop. 

Nu zaak om dit te veranderen. Marja Okx heeft extra foto’s aangeleverd. 
 Installatie Wifi: Op 18 april wordt dit gerealiseerd. De aanleg is gesponsord, het 

abonnement gaat op rekening van de DR. WP ontvangt gegevens voor op de factuur van 
CL  

 Gebiedsconsulente uitnodigen betreffende parkeerproblematiek en vrachtverkeer: 
Nelleke,  Stadstoezicht, wijkagent doen ronde in het dorp op dinsdag 24-04 met FS, PB 
en CB. Ook langs de IJsbaan lopen i.v.m. verlichting en plaatsing hekken bij kans op 
schaatsen. 

 Navraag bij gemeente over reparatie dak JV de Ruiterstok: Staat op de planning bij de 
gemeente, FS heeft dit doorgegeven aan Michel Vendel van De Ruiterstok.  

 

5. Ingekomen stukken 
Uitnodiging ‘Bijwonen Dodenherdenking te Stompetoren’ 

Gemeente Alkmaar vraagt of een delegatie van de DR namens het dorp aanwezig kan zijn bij de 
jaarlijkse herdenking op 04 mei in Stompetoren. DS, CB en RH zullen hier naar toe gaan. 
 

Mail omwonenden t.a.v. te verspreiden brief van de Muziektentcommissie 
Deze mail is tussentijds besproken en een contactadres is toegevoegd aan de brief n.a.v. de 
suggestie in deze mail. Besloten is om het proces in gang te houden, de brief is verspreid en de 
ronde zal gelopen worden tussen (+/-) 16 en 21 april. 
 

6. Bespreekpunten 
Uitnodiging en mail: zie 5. ‘Ingekomen stukken’ 

 
Nominatie Slooten-fonds 

Graag iedereen nadenken over de nominatie voor 2018. Tip: een oproep doen via de 
Nieusbrief, Facebook en NextDoor. 
 
Wanneer en waar afsluitende BBQ 
Deze wordt gehouden bij Jan Koning. Optie is 14 juli, definitieve datum volgt.  
 

7. Website/ Social Media 
Dit punt gaat vervallen per volgende vergadering. Zal voortaan voorbijkomen onder 4. en 6. 
 

8. Rondvraag 
Niemand. 
 

9. Sluiting 
FS sluit de vergadering om 21:34 uur. Volgende vergadering op maandag 14 mei 2018. 
 

 
Met groet, Robert-Jan (Notulist) 


