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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 11 juni 2018 
 
Plaats  : De Horn 
Aanwezig : VZ Frans Schuurman (FS), PM Cor Lub (CL), Piet Brouwer (PB), Wil Plugboer (WP), 

Cor Bellekom (CB), Jan Ton (JT), Robert-Jan Huijser (RH), Jan Koning (JK). 
Afwezig : SE Debby Stoop (DS). 
Tijd  : 20:00 
Bijlage  : 1 (Aktielijst) 
 

 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend door FS om 20:08. Te gast de heren Piet Tensen en Erik Verhoef. 
 

2. Vaststellen vorige notulen en agenda 
RH geeft aan de agenda anders te hebben ingedeeld om soepeler de volgorde aan te houden in de 
vergaderopzet en in de leesbaarheid van de notulen. 
Vorige notulen: akkoord. 
Toegevoegd aan bespreekpunten in agenda: Parkeerissues (inbreng van beide gasten). 
 

3. Mededelingen 
 Het Kompas schijnt verkocht te zijn. FS gaat zijn bronnen binnen de gemeente aanspreken of er 

meer bekend is en of dit ook officieel vaststaat. 
 

4. Lopende Aktielijst 
 Bezwaarbrief betreffende plek beeld Nic Jonk 

Vervalt. 
 

 Verzekering AVB vergelijken met documentatie gemeente 
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, dit loopt nog. 

 
 Contact opnemen met bewoner Zuidje-zuid 

FS doet dit in week 24 
 

 Postertjes Wifi 
Zijn opgehangen, behalve in de grote zaal omdat deze alleen tijdens kantooruren open is. RH 
stemt met WP af wanneer deze op te hangen. 
Door FS wordt de vraag gesteld of er inzicht is in (hoog) dataverbruik. Ook kan gedacht worden 
aan aantallen unieke gebruikers. WP doet navraag bij Johan Roselaar.  

 
 Contact met basisschool 4 mei-herdenking 2019 (Gr. 8) 

DS heeft contact gehad met De Bonte Mol. Men geeft schriftelijk aan dat 4 mei altijd in de 
vakantie valt en het daarom niet wenselijk is om bovenstaande te coördineren vanuit school. 
Misschien valt dit te organiseren met de Jeugdraad. FS doet navraag. 
 

 Navraag/Aanvraag hondenpoepstations bij gemeente 
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Nog niet gedaan. 
 

 Nieuwsbrief (diverse aktiepunten) 
Ook deze tweede nieuwsbrief is verspreidt. Reacties zijn positief, in het bijzonder over de 
duidelijkheid over de Muziektent. Intern is er een discussie hoe om te gaan met ‘Nee-Nee’-
stickers. Hierover besluiten we vóór een volgende publicatie. 
 

 Privacywet: check voor DR en plaatsen op website 
DS heeft een stuk opgesteld en RH heeft een ander statement geplaatst op de site. RH gaat 
beide samenvoegen. 

 
5. Ingekomen stukken 

 Mail Lia van Roosmalen – Directeur van basisschool De Bonte Mol 
Antwoord op onze 4 mei-vraag. Zie 4. Aktiepunten. 
 

 Mail van Gemeente Alkmaar betreffende De Horn 
Mail over besluitvorming en beleid. De DR gaat in een volgend overleg aanbieden om te 
gaan fungeren als functioneel aanstuurder. 

 

6. Bespreekpunten 
 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. 
Mail is niet verstuurd. Op verzoek van Debby de vraag of de geplande vergadering 
verschoven kan worden. Na kort overleg wordt besloten om dit punt in de handen te leggen 
van een klein comité (FS, DS, JK & RH). Vervolgens wordt dit besproken met de andere DR-
leden en gepresenteerd aan de Jaarvergadering. FS en DS plannen een datum voor overleg. 

 
 Parkeerissues 

De beide gasten spreken hun zorg uit over het parkeren aan de Thames Visserstraat en het 
begin van de P’blomstraat omdat de ontwikkelingen daar nu snel gaan: er komen 5 
appartementen op de plaats van het oude Spargebouw (de tekeningen hangen per vandaag 
op het raam) en als het perceel Het Kompas verkocht is zullen hier met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid ook appartementen gebouwd worden. De beide heren vragen 
aan de DR om mede toe te zien dat er hierdoor niet nog meer schaarste komt op het gebied 
van parkeerplekken. Piet weet dat bij het perceel van de Spar 7 parkeerplaatsen horen. 
Ook vraagt Erik zich af of er door de komst van beide complexen niet teveel privacy wordt 
ingeleverd door de bewoners van de aangrenzende woningen. 
DR zegt toe de vergunningaanvraag in de gaten te houden. 
 
Hierna, zonder nieuwswaarde of besluit, nog doorgepraat over geluidshinder, de N23, 
geluidshinder. 

 
 Verkiezing Vrijwilliger/ vereniging voor het Slootenfonds 

Vorige vergadering is een lijst met genomineerden de revue gepasseerd, deze gaan we nog 
eens na met motivatie. Unaniem is een dorpsgenoot verkozen. 
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Voor de verkiezing van Vereniging van het Jaar hebben wij een vereniging voorgedragen bij 
het Slootenfonds. 
Besloten wordt om dit wel te benoemen in de notulen, maar om dit (logischerwijs) te 
verwijderen in de website-editie. 

 

7. Rondvraag 
WT: Wat is de status van het repareren van het dak van J.V. de Ruiterstok? 
 FS gaat navraag doen bij Michel Vendel. 
JK: Voorstel om nieuw college uit te nodigen. 
 Aktiepunt voor FS via Nelleke. 
 

8. Sluiting 
FS sluit deze laatste vergadering van dit seizoen met een dankwoord naar PB voor zijn jaren in de 
DR en we krijgen nogmaals de bevestiging dat Piet klaar blijft staan voor advies en hand- en 
spandiensten. Klap met de hamer om 21:45 uur. 
 
De volgende vergadering zal (i.v.m. voorbereiding op, maar waarschijnlijk ook naweeën van, de 
Floor) plaatsvinden op maandag 03 september 2018. 
 
Met groet, Robert-Jan (Notulist)  
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Aktielijst 

Datum Wat Wie UGD 

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

14-05-‘18 Postertjes Wifi RH Afgedaan 

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

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

14-05-‘18 Nieuwsbrief maken RH Afgedaan 

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

14-05-‘18 Nieuwsbrief rondbrengen Allen Afgedaan 

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

14-05-‘18 Privacywet op website RH Afgedaan 

12-03-‘18 Verzekering AVB vergelijken met documentatie gemeente DS 25-06-‘18 

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

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

14-05-‘18 Navraag/Aanvraag hondenpoepstations bij gemeente WP 25-06-‘18 

14-05-‘18 Retourneren ontvangen gelden Muziektent CL 03-09-‘18 

11-06-‘18 Navraag over verkoop Het Kompas FS 25-06-‘18 

11-06-‘18 Wifiposters plaatsen in zaal De Horn RH / WP 18-06-‘18 

11-06-‘18 Navraag over datagebruik WP 03-09-‘18 

11-06-‘18 Contact met Jeugdraad 4 mei-herdenking 2019 (Gr. 8) FS 03-09-‘18 

11-06-‘18 Overlegdatum Hh-regelement inplannen FS / DS 18-06-‘18 

11-06-‘18 Achtergrondinformatie Vrijwilliger v/h jaar WP 03-09-‘18 

11-06-‘18 Navraag status dakreparatie Ruiterstok FS 18-06-‘18 

11-06-‘18 Uitnodigen nieuwe college (via Nelleke) FS 03-09-‘18 

11-06-‘18    

11-06-‘18    

11-06-‘18    

11-06-‘18    

11-06-‘18    

11-06-‘18    

11-06-‘18    

    

 
 


