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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 08 oktober 2018 
 
Plaats  : De Horn 
Aanwezig : VZ Frans Schuurman (FS), SE Debby Stoop (DS), PM Cor Lub (CL), Wil Plugboer (WP), 

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

 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend om 20:04. WP heeft eindelijk ;-) appeltaart! 
 

2. Vaststellen vorige notulen en agenda 
Vorige notulen: akkoord. 
Toegevoegd aan ‘Ingekomen stukken’ in agenda: -. 
Toegevoegd aan ‘Bespreekpunten’ in agenda: Regiegroep. 
Verwijderd bij ‘Bespreekpunten’ in agenda: De Horn. 
 

3. Mededelingen 
 Geen. 
 

4. Lopende Aktielijst 
 Doorpakken Website en mailadressen, plus aan-/afmeld- mogelijkheid digitale nieuwsbrief 

Doorpakken Website: Is ondertussen een lopende zaak geworden en gaat van de lijst af. 
Doorpakken mailadressen, plus aan-/afmeld- mogelijkheid digitale nieuwsbrief: RH komt 
hiermee niet verder, JK neemt dit over. 
 

 Retourneren ontvangen gelden Muziektent 
Is geregeld door CL. 
 

 Navraag over datagebruik 
Lopende aktie. 
 

 Overleg Hh-regelement 
Dinsdag 25-09 zijn FS, JK en RH bijeengeweest. JK heeft n.a.v. deze bijeenkomst navraag 
gedaan bij notaris over dwingend recht en wijzigen statuten. 
RH mailt een concept aan allen met de vraag om input te leveren. 

 
 2e Offerte AVB opvragen, kiezen en afsluiten 

Bij verder vergelijk blijkt dat bestuur niet kan beslissen over bezittingen e.d. en daarom 
vervalt de behoefte aan een AVB. 

 
 Deelnameformulier PostNL versturen 

Vervallen 
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 Website controleren op ‘Nelleke’ 
Check is uitgevoerd. 

 
 Guido uitnodigen voor vergadering en JV 

Komt, ook Nelleke nog gevraagd voor JV. 
 

 Guido navragen over parkeerverbod Oosteinde (midden) 
Lopende zaak 

 
 Uitnodigen Wijkagente(s) voor JV 

Lopende zaak 
 

 
5. Ingekomen stukken 

 Mail: Plan De Horn & werkplan coördinator De Horn 
Plan en werkplan ter kennisgeving. De coördinator wordt uitgenodigd voor vergadering en 
JV. 
 

 Mail: Uitnodiging Noord-Hollandse PlattelandsParlement 23 november 
Zetten we door naar de vergadering van november, dan ook invullen wie van ons gaat. 
 

 Mail: Via vrijwilligerscentrale 8 oktober uitnodiging 
Er is geen behoefte om hierheen te gaan. Wellicht volgend jaar een afgevaardigde sturen. 

 
 Mail: HHNK voortgang Lage Landje 

Ter kennisgeving 
 

 Mail: Promotiemateriaal Dag van het Bewonersinitiatief 
Promotiemateriaal is verdeeld. Materiaal wel laat aangeleverd omdat de inzenddatum over 
4 dagen is… 
 

 Mail: Mijmerbank 
Zoals in Ursem kan ook in Schermerhorn een Mijmerbank komen. DR verwijst naar 
Burger/bewonersinitiatief. 
 

 

6. Bespreekpunten 
 N243 

RH is naar de Commissievergadering geweest waarin de wijziging van het bestemmingsplan 
voor herinrichting van de N243 is besproken. Ook werd duidelijk dat o.a.: 
- Er een extra vlak fluisterasfalt komt vanaf de rotonde boven de Beemster Ringvaart tot 

halverwege de Eilandspolder (ca. 200 meter vanaf Het Zuidje); 
- De afsluiting van Het Zuidje gerealiseerd wordt m.b.v. 2 verwijderbare palen. 
Start herinrichting staat gepland voor eind 2019 (i.v.m. doorstroom Leegwaterbrug) 

 
 Huishoudelijke regelementen 

Zie aktiepunten. 
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 Financieel Jaarverslag (besloten) 

Is door CL gemaakt en gaat besproken worden door Kascommissie. 
 

 Jaarverslag (besloten) 
DS stuurt deze door en vraagt input aan contactpersonen (JK voor Lage Landje, RH voor 
N243). 
 

 Aanwezigheid Floor 
Met beperkte middelen veel aanspraak en drukte. Voor herhaling vatbaar, misschien met 
stand en extra aankleding volgend jaar. 
 

 Dorpsagenda 
Zetten we door naar de vergadering van november 

 
 Regiegroep 

DS heeft aangegeven hiermee te stoppen. JT is gevraagd dit over te nemen maar hij ziet nog 
geen ruimte in zijn agenda. RH zal dit tijdelijk oppakken, te beginnen met een vergadering 
op 23 oktober. DS voorziet hem van informatie. 

 

7. Rondvraag 
CL: - Beeld van Nic Jonk blijkt toch te lastig te staan voor kermisplattegrond. Aktie gevraagd. 

- Stopt met de DR. Na de JV is hij er nog eenmaal om per 01-01-2019 het 
penningmeesterschap aan de wilgen te hangen. 

 
WP: - Hondenpoepstations (3 stuks) zullen aankomende week worden geplaatst; 

- Stopt met de DR, net als CL per 01-01-2019. 
 

8. Sluiting 
FS sluit de vergadering even na 22 uur. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 12 november 2018. 
 
Met groet, Robert-Jan (Notulist) 

 

Aktielijst 

Datum Wat Wie UGD 

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

JK/ Steffie 01-07-’18 
12-11-‘18 

03-09-‘18 Guido navragen over parkeerverbod Oosteinde (midden) FS 12-11-‘18 

03-09-‘18 Uitnodigen Wijkagente(s) voor JV FS 12-11-‘18 

08-10-‘18 Mailen concept Hh-regelement voor input RH 12-11-‘18 

08-10-‘18 Coördinator Anna Debets uitnodigen voor JV DS 12-11-‘18 

08-10-‘18 Mailen Jaarverslag voor input DS 12-11-‘18 

08-10-‘18 Bezwaarbrief(?) beeld Nic Jonk DS (?) 12-11-‘18 

 


