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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 14 mei 2018 
 
Plaats  : De Horn 
Aanwezig : VZ Frans Schuurman (FS), SE Debby Stoop (DS), PM Cor Lub (CL), Piet Brouwer (PB), 

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

 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend door FS om 20:08. Te gast dhr. Panjer. 
 

2. Vaststellen agenda 
Toegevoegd aan bespreekpunten: Muziektent, Nieuwsbrief, Privacywet. 
 

3. Mededelingen 
 Er is intern twijfel of we er goed aan doen om de vergaderopzet te wijzigen naar ‘besloten’. 

Hierop komen we terug bij ‘Bespreekpunten. 
 
 Bewoners van Zuidje-zuid hebben aan FS aangegeven dat men de DR niet proactief vind op het 

vlak van (het oproepen tot) bezwaar maken (termijn verliep 02 mei jl.) aangaande de N243. FS 
heeft aangegeven dat we de diverse ontwikkelingen hebben benoemd op NextDoor, Facebook 
en in de Nieuwsbrief. De DR heeft geen bezwaar tegen de huidige plannen, maar houdt de 
geluidshinder en die vergunningen nauwlettend in de gaten. Ook werd aangegeven dat de DR 
moeilijk te bereiken is. FS neemt contact op om alle contact via het secretariaat te laten gaan. 

 
 Sinds vandaag (14-05) is er Wifi in De Horn. De monteur heeft gebruikersnaam en wachtwoord 

ingesteld. Besloten wordt om deze benaming (DORPSRAAD SCHERMERHORN) aan te houden 
omdat wij het initiatief hebben genomen en de onkosten voor onze rekening nemen. De 
installatie is gesponsord waar we natuurlijk heel blij mee zijn! Postertjes worden gemaakt door 
RH. Ook in Nieuwsbrief en op Facebook (RH). 

 
 FS, PB en CB zijn 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. 
Wel zijn er tips benoemd die bij het verslag in de te verschijnen Nieuwsbrief opgeschreven 
zullen worden. 

 
 DS, CB en RH zijn aanwezig geweest bij de 4 mei-herdenking in Stompetoren. Alle drie waren 

onder de indruk en zeer positief over de organisatie en de invulling van het programma. DS stelt 
voor om in gesprek te gaan met de basisschool om te kijken of het een optie is om de kinderen 
van groep 8 mee te nemen naar deze herdenking volgend jaar. 
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4. Vorige notulen & Aktielijst 
Notulen: akkoord na punten op de i. 
 
Aktielijst: 
 Oppakken ideeën Ideeënbus 

WP heeft dit opgepakt. N.a.v. diverse kaarten zonder afzender een briefje bij de Ideeënbus 
gehangen. Belangrijkste zaken die direct opgepakt zijn: 

- Onderhoud Groene Weg en Zwarte Dijk. Is (tijdelijk) nog van Hoogheemraadschap. 
Melding gemaakt. 

- Vraag om hondenpoepstations. WP gaat informeren bij de gemeente over plaatsing. 
 

 Bezwaarbrief betreffende plek beeld Nic Jonk 
UGD verlopen. DS schrijft deze met referentie naar aankomende kermis. 

 
 Aanpassing / Toevoeging regelement/statuten 

N.a.v. sessie van 16-04 stelt DS voor om als groep te brainstormen. Datum wordt dinsdag 12-06, 
aanvang 19:30 uur. 

 
 Installatie Wifi met Johan Roselaar/ Ton van Engen 

Zie 3. Mededelingen. Punt afgedaan. 
 
 Ronde betreffende parkeerproblematiek en vrachtverkeer 

Zie 3. Mededelingen. Punt afgedaan. 
 
 Verzekering AVB afsluiten, overleg met agent 

Ligt klaar, echter is er aanvullende informatie van Nelleke dat risico’s voor een groot deel zijn 
afgedekt door de gemeente. DS gaat het papierwerk vergelijken 

 
 Opvragen verhouding huizen/parkeerplaatsen 

Er is voor de buitenkernen geen geldende norm die gehandhaafd wordt. Punt afgedaan 
 
 Wijkagente uitnodigen voor Jaarvergadering 

Uitnodiging is gedaan, nog geen reactie ontvangen. Punt afgedaan. 
 
 Kunnen de doeltjes op de ijsbaan op de speelweide weggehaald worden 

Navraag bij gemeente door FS. Gemeente gaat in overleg met de IJsclub. Punt afgedaan. 
 
 Nadenken over de nominatie Slootenfonds 

Zie 6. Mededelingen 
 

5. Ingekomen stukken 
 Verzoek van SWOS om beter te communiceren 

De kwesties zijn Wifi en Project de Horn. Het is geenszins de bedoeling van de DR om De 
Horn over te nemen. Echter is de DR adviserende partij in de toekomstplannen van De Horn 
omdat de SWOS niet wilde participeren in dit project. Communicatie zou van Gemeente als 
opdrachtgever en/of van Zorgcirkel als verhuurder eerder op zijn plaats zijn richting SWOS 
als geïnterviewde partij. Gemeente Alkmaar heeft de plannen echter eerder verwerkt en 
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naar de media gecommuniceerd dan was aangegeven dus iedereen was verrast door de 
publicatie in het NHD. 

 

6. Bespreekpunten 
 Vergaderstructuur – Besloten of niet 
 Hoe Dorpsraad inrichten met Huishoudelijk regelement n.a.v. statutencheck 

Deze vragen komen op de mail (DS) met de vraag om mee te denken over de inrichting. Dit 
zijn punten om te overleggen in de ingelaste vergadering (besloten) op dinsdag 12 juni om 
19:30 uur. 

 
 Communiceren met betrokken partijen 

Bij de vraag of wij de partij zijn die zou moeten informeren ook altijd de vraag stellen of het 
handig is om (eventueel ten overvloede) toch te informeren. 

 
We kunnen zaken ondervangen door voorgaand aan de vergadering een bericht op social 
media te plaatsen met gespreksonderwerpen zodat verenigingen/ belanghebbenden zelf 
kunnen overwegen of ze aanwezig willen zijn bij onze vergadering. 

 
 Verkiezing Vrijwilliger/ vereniging voor het Slootenfonds 

Er passeren namen de revue. Er wordt mee ingestemd dat we een oproep doen in de 
Nieuwsbrief (RH) 

 
 Is de DR aanwezig op de Floor in september? 

Ja, waarschijnlijk alleen op zondag van 12 tot 15 uur. Invulling volgt. 
 

 Afronden Muziektent 
Stuk met uitleg in Nieuwsbrief, CL draagt zorg over retourneren ontvangen gelden. 

 
 Nieuwsbrief 

Opzet is gemaakt met de onderwerpen Muziektent, verkeersronde, Wifi. RH vult dit aan met 
oproep Slootenfonds, jaarvergadering 14072 en bij ontwikkelingen nieuws over het perceel 
van Het Kompas. Snel schakelen betekent dat de Nieuwsbrief in het Pinksterweekend 
verspreidt kan worden. 

 
 Privacywet 

De wet die 25 mei as. ingaat is ook op ons van toepassing. DS controleert wat wij nog 
moeten doen. Er zal ook iets op de website komen. DS draagt tekst aan en stuurt dit naar 
RH. 

 

7. Rondvraag 
PB: Geeft aan dat hij gaat stoppen met de DR na de Jaarvergadering. Hij draagt zijn redenen aan en 
geeft aan dat hij ook na zijn aftreden hand- en spandiensten wil blijven verrichten. 
 

8. Sluiting 
FS sluit de vergadering om 21:34 uur. Volgende vergadering op maandag 11 juni 2018. 
 
Met groet, Robert-Jan (Notulist)  
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Aktielijst 

Datum Wat Wie UGD 

13-11-‘17 Oppakken ideeën Ideeënbus. JK en FS, WP Afgedaan 

18-12-‘17 Aanpassing / Toevoeging regelement/statuten FS / JK / DS / 
RH 

Afgedaan 

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

08-01-‘18 Ronde met Gebiedsconsulente en wijkagent betreffende 
parkeerproblematiek en vrachtverkeer 

FS / CB / PB Afgedaan 

12-03-‘18 Opvragen verhouding huizen/parkeerplaatsen FS Afgedaan 

12-03-‘18 Wijkagente uitnodigen voor Jaarvergadering FS Afgedaan 

09-04-‘18 Kunnen de doeltjes op de ijsbaan op de speelweide 
weggehaald worden. Navragen bij gemeente. 

FS Afgedaan 

09-04-‘18 Factuurgegevens doorgeven aan WP CL Afgedaan 

09-04-‘18 Nadenken over de nominatie Slootenfonds Allen Afgedaan 

09-04-‘18 Aanpassen agenda (punt 7 vervalt) DS Afgedaan 

18-12-‘17 Bezwaarbrief betreffende plek beeld Nic Jonk (kermis) DS / JK 11-06-‘18 

12-03-‘18 Verzekering AVB vergelijken met documentatie gemeente DS 14-05-‘18 

09-04-‘18 Doorpakken Website en mailadressen RH / Steffie 01-07-‘18 

14-05-‘18 Contact opnemen met bewoner Zuidje-zuid FS 11-06-‘18 

14-05-‘18 Postertjes Wifi RH 18-05-‘18 

14-05-‘18 Wifi in Nieuwsbrief en op Facebook RH 16-05-‘18 

14-05-‘18 Contact met basisschool 4 mei-herdenking 2019 (Gr. 8) DS 11-06-‘18 

14-05-‘18 Navraag/Aanvraag hondenpoepstations bij gemeente WP 11-06-‘18 

14-05-‘18 Nieuwsbrief maken RH 16-05-‘18 

14-05-‘18 Nieuwsbrief printen en bij bezorgers langsbrengen JT 17-05-‘18 

14-05-‘18 Nieuwsbrief rondbrengen Allen 19-05-‘18 

14-05-‘18 Retourneren ontvangen gelden Muziektent CL  

14-05-‘18 Privacywet: check voor DR DS 22-05-‘18 

14-05-‘18 Privacywet op website RH 24-05-‘18 

    

 
 


