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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 11 februari 2019 
 
Plaats  : De Horn 
Aanwezig : VZ Frans Schuurman (FS), SE Debby Stoop (DS), PM Robert-Jan Huijser (RH).Jan Ton 

(JT),  Cor Bellekom (CB), Jan Koning (JK),   
Afwezig : Jan Ton  
Tijd  : 20:00 
Bijlage  : Geen 
 
 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend om 20:00. 
 
2. Vaststellen vorige notulen en agenda 
Vorige notulen: akkoord. 
 
3. Mededelingen 
§ Geen. 
 
4. Lopende Aktielijst 

 
§ Agenda maken voor bespreken bijeenkomst met Gemeente 

• Zie onderwerpen Jaarstukken 
• Welke ruimtes dorp? 
• RJ vraagt bij Ruiterstok na voor eventuele bespreekpunten die zij bij de 

gemeente willen aankaarten. 
 

§ Gemeente uitnodigen 
o DS (even wachten tot na verkiezingen) 

 
§ Agendapunten inleveren voor 5 maart 

o Allen 
 

§ Plattelandsparlement-Dorpswerk NH uitnodigen 
§ Doormailen wat deze organisatie doet. 

DS 
 

§ Mail voorzitter en andere leden 
Mailtjes komen niet binnen bij de desbetreffende personen. JK gaat hier mee aan de 

slag. 
 

§ Social Content manager 
JT Wil de rol van Social Content Manager op zich nemen. Afspraak gemaakt om 
duidelijk in kaart te brengen wat de rol inhoudt en hoe dit te uiten. 
 

§ Gebiedsconsulente Isabel bellen met lijstje vragen FS 
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§ FS navraag doen bij school en Jeugdraad i.v.m. 4 mei herdenking. 
 

 
5. Ingekomen stukken 

§ Post KVK bestuurders is gewijzigd; 
§ Mail Anne Debets i.v.m. kennismaking Dorpswerk NH. 

o DS nodigt hen uit. 
§ Ingekomen mail m.b.t. Theater Festival Schermerhorn 

o Antwoord: bij concrete vragen willen wij meedenken en/of adviseren. 
§ Tweetal burgerinitiatieven 

o 1 ervan het opfleuren van de Horn. Goed idee. Wellicht navraag doen bij de 
gemeente. 

§ Vraag Anne Debets i.v.m. agenda op website 
o Dorpsraad heeft interesse 

§ Vraag R. Kampf i.v.m. Woz-waarde 
o Bezwaar maken op Woz-waarden is een individuele kwestie. Derhalve doet de DR 

hier niets mee. 
 
6. Bespreekpunten 

§ Overlast Vrachtwagens Oosteinde (RJ) (In Nieuwsbrief opnemen!) 
a. Er wordt veel hinder ondervonden van het langsrijdende werkverkeer. Kan de 

Dorpsraad hierin iets betekenen? 
b. Wij als Dorpsraad zien hier geen legitieme oplossing in. Graag als bewoners zijnde 

zelf contact onderhouden en eventueel contact opnemen met de wijkagent. 
 

§ Snelheid in Dorp 
a. CB heeft contact gehad met Alkmaar 14072 en heeft een verzoek gedaan voor een 

rollator plek van de stoep naar de weg bij het oude Rabobankgebouw. 
b. CB heeft gekeken naar wat VVN biedt aan oplossingen i.v.m. het harde rijden in het 

dorp. 
c. CB heeft gemeente Alkmaar aangesproken over onkruid op voetpaden. 

 
§ Nieuwsbrief en Info 

Anne Debets heeft een idee om een nieuwsbrief uit te brengen. Wellicht is een combinatie 
mogelijk met de Nieuwsbrief van de Dorpsraad.  

 
7. Rondvraag 

§ RJ: wat is de status van het overdragen van de Wifi? DS vraagt na bij Anne Debets. 
§ FS:4 mei, Promoten in Nieuwbrief? Op de school nogmaals aankaarten. Informeren bij 

Jeugdraad. FS vraagt dit zelf na. 
8. Sluiting 
FS sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 11 maart 2019 
 
 
 


