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Verslag jaarvergadering 2018 

 
Datum: 20 november 2018 
Aanwezig:  Leden Dorpsraad (7) en 32 dorpsgenoten 
Afwezig:  Jan Koning (met afbericht). Afmelding van dhr P. de Vries, J.V. de 

Ruiterstok, Gebiedsconsulent Guido. 
Plaats:  Café ’s Lands Welvaren 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
Welkomstwoord door voorzitter Frans Schuurman. Hij stelt de zittende leden kort voor. 
 
Mededeling bij het opstellen van dit verslag: I.v.m. privacy is dit verslag aangepast. De namen van alle 
personen die niet in de Dorpsraad zitting hebben zijn weggelaten. Uitzondering hierop zijn de 
vertegenwoordigers van de verenigingen die verslag uitbrengen op deze Jaarvergadering, zij worden 
bij hun voornaam vermeld. De personen met openbare functies worden wel volledig genoemd. 

 
2. Verslag van de jaarvergadering van 21 november 2017 
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

 
3. Jaarverslag 2017-2018 
De Dorpsraad wordt gevormd door Frans Schuurman (voorzitter), Cor Lub (penningmeester), Debby 
Stoop (secretaris), Robert-Jan Huijser (notulist), Wil Plugboer, Jan Koning, Cor Bellekom en Jan Ton. 
Piet Brouwer heeft voor de zomer afscheid van ons genomen en blijft gelukkig nog wel klaar staan 
voor advies en hand- en spandiensten. 
 
Het doel van de Dorpsraad is om een aanspreekpunt te zijn op het gebied van de leefbaarheid en het 
welzijn van Schermerhorn en haar inwoners. 
 
De Dorpsraad vergadert elke tweede maandag van de maand in de Horn, met uitzondering van de 
maanden juli en augustus. Vergadering is volledig openbaar. Eventueel wordt vooraf kenbaar 
gemaakt dat punten in besloten kring worden besproken. Bewoners kunnen vóór de vergadering 
aangeven dat zij een bepaald onderwerp willen bespreken zodat dit meegenomen kan worden in de 
agenda. 
 
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden in de volgende vergadering 
goedgekeurd en daarna op de website geplaats. 
Dit afgelopen jaar hebben we voor het eerst een tweetal nieuwsbrieven deur-aan-deur verspreid. 
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Het afgelopen jaar heeft de Dorpsraad o.a. de volgende onderwerpen op de agenda gehad: 
 

 Aanpassing N234 

Vorig jaar december is een informatieavond geweest aan het begin van de N243 bij De Omval. Zeker 
40 dorpsgenoten zijn daar aanwezig geweest. Daar bleek de bushalte al te zijn verplaatst naar de 
locatie zoals hij nu nog steeds staat ingetekend. Daar zijn we ook in discussie gegaan omtrent de 
groenplannen langs het dorp en (weer) over de geluidsoverlast. 
In september bleek dat in het wijzigingsvoorstel bestemmingsplan staat dat de bushalte richting 
Alkmaar definitief tegen het dorp geplaatst wordt, er minimaal bomen worden gekapt en dat er een 
proefvlak ‘stil asfalt’ wordt gelegd vanaf de rotonde bij de Beemster Ringvaart tot ongeveer 200 meter 
voorbij de kruising van de weg met Zuidje en Groeneweg. 
De start van de reconstructie van de weg wordt gepland na voltooiing van het onderhoud van de 
Leeghwaterbrug (Ring Alkmaar) op verzoek van Gemeente Alkmaar. 
De bestemmingsplannen worden op dit moment gewijzigd. 

 

 De Horn 

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de beste oplossing voor het beheer van De Horn. 
Probleem was dat de Zorgcirkel het hele pand huurde maar er feitelijk vanaf wilde, wat door een 
langlopend huurcontract onmogelijk leek. Er is een projectgroep opgericht waar de Dorpsraad, de 
gemeente, de Zorgcirkel en de Wooncompagnie aan deelnamen.  
De gemeente wilde nagaan of er een sluitende exploitatie van de Horn mogelijk zou zijn. En zo ja, 
welke activiteiten daarvoor dan extra aangeboden moeten worden. 
De Dorpsraad heeft zich in dit proces met name ingespannen om ervoor te zorgen dat de Horn verder 
uit kan groeien tot een levendig, aantrekkelijk toekomstbestendig wijksteunpunt te midden van de 
andere activiteiten in het dorp. 
Er is uiteindelijk een overeenkomst gesloten. De Zorgcirkel zal de Horn niet langer zal huren. De 
Wooncompagnie gaat de ruimten nu zelf rechtstreeks verhuren aan betrokken partijen en eventuele 
andere gegadigden. De gemeente Alkmaar gaat de ruimten die de Stichting Welzijn Ouderen 
Schermer gebruikt, en het gedeelte waar het gemeentelijk servicepunt is gevestigd, nu direct huren 
van de Wooncompagnie. 
Om ervoor te zorgen dat zowel de bezetting als de activiteiten van De Horn een nieuwe impuls krijgen, 
is er door de gemeente Alkmaar voor de komende twee jaar een activiteitencoördinator aangesteld. 
Deze zal de Stichting Welzijn Ouderen Schermer gaan ondersteunen in hun werkzaamheden en 
daarnaast de samenwerking tussen overige partijen in het dorp gaan bevorderen. Zo zal er door de 
activiteitencoördinator een overleg worden gestart met andere verenigingen en stichtingen in het dorp. 
Doel is een evenwichtig en aantrekkelijk aanbod van op elkaar aansluitende voorzieningen te 
realiseren. 

 

 Wifi in de Horn 

In de Horn was de ontvangst van internet op de telefoon nauwelijks mogelijk. Steeds meer mensen 
gebruiken echter internet op hun telefoon, ook de bezoeker en gebruikers van de Horn. Om de Horn 
ook technologisch op te stuwen in de vaart der volkeren heeft de Dorpsraad besloten op haar kosten 
een netwerk aan te laten leggen voor het wijksteunpunt. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn bij de 
vrijwilligers op te vragen. N.a.v. van zaalvraag duidelijk gemaakt dat de Wifi alleen voor de begane 
grond is, de woningen zijn buiten bereik. 

 

 Muziektent 

Er lag een plan voor het oprichten van een muziektent op het Raboveldje. De vergunning zou worden 
verleend als alle direct omwonenden met het plan instemden. Tijdens een laatste inventarisatie langs 
bewoners aan het “Raboveldje” bleek dat niet alle bewoners in konden stemmen met het plan. Al voor 
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dat alle bewoners die bewuste avond waren gehoord werd duidelijk dat het plan niet haalbaar was en 
is besloten om het project te stoppen. De Dorpsraad spreekt hierbij zijn waardering uit over de inzet 
van de leden van deze projectgroep die zich met de volle 100% hebben ingezet voor dit ambitieuze 
plan. De reeds ontvangen gelden voor de bouw zijn inmiddels weer teruggestort.  

 

 Overleg met de gemeente 

Er is regelmatig overleg met de gemeente Alkmaar over een verscheidenheid aan onderwerpen. Na 
vele meldingen bij de Dorpsraad door vele bewoners heeft de Dorpsraad op 24 april 2018 met de 
Gebiedsconsulente, Dienst Handhaving en de wijkagenten een ronde door het dorp gelopen. In de 
beleving van de Dorpsraad was het uitgerekend deze avond erg rustig in het dorp. 

 

 De Ruiterstok 

Al jaren werd er door de Ruiterstok gemeld dat het dak lekte. Verzoeken aan de eigenaar (de 
gemeente) hebben nooit geleid tot reparatie. De Dorpsraad heeft zich samen de Ruiterstok 
ingespannen om het probleem opgelost te krijgen, o.a. door hier met de wethouder over in gesprek te 
gaan. Met succes, rond de zomer is het dak gerepareerd.  
 
Verenigingen die bij ons langs zijn geweest: 
- IJsclub 
- Jeugdraad 
- Sporting S 
- Floor 
 
Overige onderwerpen die in de Dorpsraad aan de orde zijn geweest: 
- Regiegroep 
- Communicatie Dorpsraad 
- Peuterspeelzaal 
- Slootenfonds 
- Parkeerplaatsen. Toelichting n.a.v. zaalvraag. 
- Kermis 
- NextDoor 
- Rapport rekenkamer (resultaten herindeling Alkmaar) 
- Parkeerproblemen Bonte Mol en plaatsing “Verkeerspotloden” Bonte Mol 
- Huisje aan de Groeneweg. Toelichting n.a.v. zaalvraag. 
- 4 mei herdenkingsbijeenkomst 
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
- Statuten en Huishoudelijk reglement 
- Privacywet. Toelichting n.a.v. zaalvraag. 
- Verkeersborden Oosteinde. N.a.v. zaalvraag geeft de wijkagente een toelichting. 
 
Voor nadere informatie over deze punten verwijzen wij u naar de notulen van onze vergaderingen op 
de website. 

 
4. Floor, Jeugdraad en Ruiterstok 
Penningmeester Niels blikt namens de Jeugdraad terug op een mooi seizoen waarin zoals elk jaar 7 
evenementen worden georganiseerd waarvan bij twee een eigen bijdrage wordt gevraagd. Omdat 
Robin afscheid heeft genomen bij de JR (net als Ben) is er een nieuwe voorzitter gevonden in 
Marloes. 
 
De Floor heeft een prima jaar achter de rug, al moest wel weer de windbestendige tent gehuurd 
worden. Voorzitter Harry haalde nog even trots aan dat bestuurslid Rogier ‘Vrijwilliger van het Jaar’ 
van ons dorp is geworden eind november 2017. Ook benoemde hij de discussie die regelmatig 
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terugkomt of het Najaarsspektakel eens in de twee jaar georganiseerd kan worden. Vooralsnog wil de 
organisatie nog lang door met een jaarlijks evenement. 
 
J.V. de Ruiterstok heeft afmelding gedaan maar de jaarvergadering wordt bijgepraat door Kees die 
sinds jaren op de achtergrond meekijkt in RvC. Er zijn zorgen over het ledenaantal en het feit deat de 
jeugd niet of nauwelijks meer in de R’stok komt. 

 
5. Financiële verslagen en verkiezing kascontrole-commissie 
Kascontrole-commissie bestaat uit mevrouw Kluft en mevrouw Lover, beide dames zijn aanwezig. Cor 
Lub geeft aan dat alle financiële verslagen (DR, JR en Floor) zijn goedgekeurd door de commissie. 
Decharge van de penningmeesters.  
 
Uit de aanwezigen biedt mevrouw Van der Zee zich aan als nieuw lid van de kascontrolecommissie, 
zij neemt de plaats in van mevrouw Kluft, die bedankt wordt voor haar inzet. 
 

6. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar: Frans Schuurman en Jan Koning. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Cor Lub, Piet Brouwer, Wil Plugboer. 
 
Applaus voor de verkozenen, en groot applaus voor de afgetreden leden. 
 

7. Presentatie Wijkagente en nieuwe Coordinator Schermerhorn 
Wijkagente Brenda van Broekhuizen stelt zichzelf voor en legt uit waaruit haar functie onder andere 
bestaat. De wijkagent(e) treedt op bij strafrechtelijke zaken en strafvordering waarna er hulp kan 
worden geboden bij verwijzing naar (hulp)instanties. Hulp bij eenzaamheid, oversteken of bemiddelen 
bij burenruzie zit niet meer in het takenpakket. 
Wel is zij waakzaam en kan checken op zorgelijke (thuis)situaties en indien mogelijk treedt men 
preventief op bij problemen (zoals bij bijv. bedreiging). 
Kernn van haar betoog is: “Laten we met elkaar in gesprek blijven”. 
 
Anne Debets geeft een presentatie over haar werkzaamheden als coordinator Schermerhorn. Zij is 
werkzaam voor WonenPlus en werkt in deze functie in opdracht van Gemeente Alkmaar voor 8 uur 
per week. Haar opdracht is tweeledig: 

1. Hoe het beheer van De Horn invullen; 
2. Behoefteonderzoek onder gebruikers en Programmaraad. Deze Programmaraad bestaat uit 

vertegenwoordigers van SWOS, DR, Grote Kerk, Kleinste Huisje en de Gebiedsconsulent. 
 
Na een korte discussie over kosten en inkomsten bedankt de voorzitter Brenda en Anne en beide 
krijgen een verdiend applaus voor hun duidelijke verhaal. 
 
8. Rondvraag 
 Kunnen de notulen eerder op de site? 

Het verslag wordt gemaakt en verstuurd naar de leden van de DR. Na vaststelling in de 
vergadering worden ze gepubliceerd op de website. Afgelopen jaar stond dit verslag pas op de 
agenda in maart. Mede om te voorkomen dat terugkerende zaken zoals deze over het hoofd 
worden gezien werken we sinds dit jaar met een jaaragenda die de secretaris gebruikt voor het 
opstellen van de agenda. Er zal dus altijd een vergadering overheen gaan voor de notulen 
gepubliceerd worden. 

 

 Opmerking over honden en overlast door met name hondenpoep; en 

 Opmerking over snelheid in het dorp en dat wellicht de plaats van de 30 km-borden niet helemaal 
juist is.  
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De wijkagente licht het beleid toe bij beide punten en wijst nogmaals op de strekking van haar 
presentatie. 
Frans Schuurman zegt toe beide onderwerpen nog eens aante halen in de eerstvolgende 
Nieuwsbrief. 

 Wordt er nog aandacht geschonken aan het afscheid van de aftredende leden van de Dorpsraad, 
behalve de mededeling en het hamerstuk?  
Frans geeft aan dat er is gekozen voor een andere invulling, maar dat het niet in beton gegoten is 
dat dit de toekomstige wijze is. 
 

 Toelichting op huidige situatie J.V. de Ruiterstok. 
Geschetste situatie opgenomen in Hoofdstuk 4. Floor, Jeugdraad en Ruiterstok. 
 

 Graag de uitnodiging voor de Jaarvergadering van de Dorpsraad eerder verspreiden.  
Wordt meegenomen als verbeterpunt voor volgende Jaarvergadering. 

 
9. Sluiting. 
Sluiting met applaus voor afscheidnemende leden om 21:45 uur. 
 
 
Met groet, Robert-Jan Huijser (notulist) 
 


