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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 03 september 2018 
 
Plaats  : De Horn 
Aanwezig : VZ Frans Schuurman (FS), SE Debby Stoop (DS), Wil Plugboer (WP), Cor Bellekom 

(CB), Robert-Jan Huijser (RH). 
Afwezig : PM Cor Lub (CL), Jan Ton (JT), Jan Koning (JK). 
Tijd  : 20:00 
Bijlage  : 1 (Aktielijst) 
 

 

1. Opening 
De vergadering wordt door FS met een echte hamer geopend om 20:01. 
 

2. Vaststellen vorige notulen en agenda 
Vorige notulen: akkoord. 
Toegevoegd aan ‘Ingekomen stukken’ in agenda: Onkruid in het dorp. 
Toegevoegd aan ‘Bespreekpunten’ in agenda: Mail Nelleke. 
 

3. Mededelingen 
 Geen. 
 

4. Lopende Aktielijst 
 Verzekering AVB vergelijken met documentatie gemeente 

Na vergelijk blijkt dat de verzekering van de gemeente is bedoeld om vrijwilligers af te dekken. 
DS vraagt toestemming om door te gaan met de AVB, hiervoor goedkeuring. Nieuw actiepunt. 

 
 Contact opnemen met bewoner Zuidje-zuid 

Het blijkt dat er teleurstelling is dat de DR geen partij wil zijn tegen de Provincie aangaande de 
geluidsoverlast van de N243. Wij willen zoveel als mogelijk blijven praten over de 
herstructurering om op deze manier het meeste voordeel te behalen. Wel staan we erachter 
dat er bewonersinitiatief is waarbij men de eigen belangen duidelijk laat horen aan de 
Provincie. 
 

 Navraag/Aanvraag hondenpoepstations bij gemeente 
De gemeente is erg terughoudend. We worden nog teruggebeld, maar zullen zeker de nieuwe 
Gebiedsconsulent hierover informeren. 
 

 Retourneren ontvangen gelden Muziektent 
Alle ontvangen bedragen zullen zijn teruggestort voor 30 september zodat ook dit is afgerond in 
het lopende boekjaar. 
 

 Navraag over verkoop Het Kompas 
Geen recente informatie. 
 

 Wifiposters plaatsen in zaal De Horn 
Ook in de grote ontmoetingsruimte hangen nu posters met netwerknaam en wachtwoord. 
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 Navraag over datagebruik 
De opdracht was niet helemaal duidelijk. WT gaat navraag doen bij Johan of dit mogelijk is. 
 

 Contact met Jeugdraad 4 mei-herdenking 2019 (Gr. 8) 
Zal worden meegenomen in de eerste vergadering van de JR (24-09) 
 

 Overlegdatum Hh-regelement inplannen 
Is door de vakantie nog niet rond, doel is om dit aankomende maand te regelen. 
 

 Achtergrondinformatie Vrijwilliger v/h jaar 
Is geregeld, alles ligt nu bij het Slootenfonds. In de vergadering van 08-10 zal dit een 
bespreekpunt worden zodat we onze laatste voorbereidingen kunnen treffen. 
 

 Navraag status dakreparatie Ruiterstok 
Het is tot nu toe erg droog geweest dus het gaat erg goed. Mocht het misgaan zullen wij 
worden geïnformeerd. 
 

 Uitnodigen nieuwe college (via Nelleke) 
Staat nog open, zie ook ‘Ingekomen stukken’. 

 
5. Ingekomen stukken 

 Informatiebijeenkomst Post NL 
RH en CB zullen gaan: vrijdag 21-09, aanvang 14 uur. DS mailt de namen door. 
 

 Mail Nelleke 
Mail over functiewijziging van Nelleke per 03-09-2018. Haar voormalige collega Guido is ons 
nieuwe aanspreekpunt. 

 

6. Bespreekpunten 
 Jaarvergadering 2018 

Voorbereidende punten voor de JV. Aftredend zijn Frans Schuurman en Jan Koning. 
DS heeft de contactgegevens van de Kascommissie doorgegeven aan CL. De kascontrole 
vindt plaats in oktober, in de vergadering van oktober bespreken wij intern de jaarcijfers. 
Poster/uitnodigingen/presentatie maakt RH, uitnodigingen worden verspreid in de eerste 
week van november. DS schrijft het jaarverslag. 
FS nodigt Guido uit, waarschijnlijk komt Nelleke nog mee. Ook de wijkagente(s) worden 
uitgenodigd met de vraag of zij een kort praatje willen houden. 

 
 Groen in het dorp (lees: onkruid) 

Er is opvallend veel onkruid in het dorp op de openbare weg, de trottoirs en pleintjes. 
Precies vandaag zijn er mensen van de gemeente gesignaleerd die hiermee bezig waren. We 
houden vinger aan de pols. 

 
 DR op de Floor 

Net als vorig jaar zal de DR op de Floor staan. FS is niet aanwezig en WT is pannenkoeken-
opperhoofd bij de Floor, zij beiden kunnen niet staan. DS, CB en RH zullen gaan staan van 12 
tot 15 uur. 
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Met 2 statafels, wat informatie op een bord en de Ideeënbusbriefjes verwachten we 
voldoende materiaal te hebben.  

 

7. Rondvraag 
FS: Aan Guido vragen wat de status is van het parkeerverbod op het Oosteinde (midden). 
 

8. Sluiting 
Klap met de hamer om 21:45 uur. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 08 oktober 2018. 
 
Met groet, Robert-Jan (Notulist) 

 
 
 
 
 

 
 

Aktielijst 

Datum Wat Wie UGD 

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

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

09-04-‘18 Doorpakken Website en mailadressen, plus aan-/afmeld- 
mogelijkheid digitale nieuwsbrief. 

RH/ Steffie 01-07-’18 
01-10-‘18 

14-05-‘18 Retourneren ontvangen gelden Muziektent CL 01-10-‘18 

11-06-‘18 Navraag over datagebruik WP 08-10-‘18 

11-06-‘18 Overleg Hh-regelement FS/ DS/JK/RH 01-10-‘18 

03-09-‘18 2e Offerte AVB opvragen, kiezen en afsluiten DS, bestuur 08-10-‘18 

03-09-‘18 Deelnameformulier PostNL versturen DS ASAP 

03-09-‘18 Website controleren op ‘Nelleke’ RH ASAP 

03-09-‘18 Guido uitnodigen voor vergadering en JV FS ASAP 

03-09-‘18 Guido navragen over parkeerverbod Oosteinde (midden) FS 08-10-‘18 

03-09-‘18 Uitnodigen Wijkagente(s) voor JV FS 08-10-‘18 

03-09-‘18 Floor inrichting RH 07-09-‘18 

03-09-‘18 Floor Ideeënbuskaartjes DS 07-09-‘18 

 


