
 
 

Dorpsraad Schermerhorn Notulen 11 maart 2019 

Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 11 maart 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),  Kor Berghuis (Dorpswerk NH), Isabelle 
Struiver (Gebiedsconsulente Gemeente Alkmaar, Graft De Rijp, Centrum, Schermer) 

Afwezig : Jan Ton  
Tijd  : 20:00 
Bijlage  : Geen 
 

 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend om 20:00. Aangezien er vanavond 2 gasten zijn en de 
Gebiedsconsulente Isabelle Struiver om 20:30 naar de volgende vergadering gaat wordt er deze 
avond begonnen met een voorstelronde.  
 
Isabelle Struiver is gebiedsconsulente voor de wijken Graft De Rijp, Alkmaar Centrum en Schermer. 
Afgesproken is dat algemene communicatie tussen de Dorpsraad en de Gebiedsconsulente verloopt 
via de secretaris DS.  
 
Onze vragen aan Gebiedsconsulente (GC) Isabel. Tijdens de vergadering met haar besproen.  FS 

houdt hierover contact met GC FS 

▪ Uitnodigen gemeente; DR-verzoek: wij willen gemeente uitnodigen om langs 
te komen. GC wil hieraan meewerken. Als wij weten wat we willen 
aankaarten dan neemt de Dorpsraad contact op met de GC. 

▪ Beeld Nic Jonk: DR-verzoek: beeld staat niet op de goede plek. De 
Kermisexploitanten kunnen de wagens hier niet goed plaatsen. Het verzoek is 
om dit beeld meer naar achteren te plaatsen. Het beeld is destijds tegen de 
afspraak in zonder medeweten van de DR geplaatst. GC gaat navragen of het 
beeld verplaatst kan worden. 

▪ Voetpad over de brug: Het verzoek van de DR is: Het maken van een stoep in 
de buitenbocht over de brug heen naar de Sporthal. Dit i.v.m. de veiligheid. 
Er worden nu kinderen met de auto gebracht omdat het te onveilig is om ze 
zelf te laten gaan. GC gaat dit navragen. 

▪ Parkeerverbod Oosteinde: DR-verzoek aan Gebiedsconsulente: Laat 
uitzoeken en uitvoeren door beleidsambtenaar hoe het verbod kan worden 
opgeheven. 

▪ BI Opfleuren groenstrook de Horn – Verzoek DR- Wat is er mogelijk? Afdeling 
Groenvoorziening heeft hiervoor geen geld. Kan worden geregeld via 
Bewonersinitiatief. GC gaat het wel aankaarten bij de Gemeente. 

▪ BI Verlichting begraafplaats: Verzoek DR: Kan er voor verlichting worden 
gezorgd op de Katholiek Begraafplaats die aangezet kan worden voor 
speciale activiteiten zoals Allerzielen. Kan er ook gekeken worden de 
verlichting op de begraafplaats bij de Grote Kerk? En GC gaat hier achteraan. 

▪ Verkoop Kompas – GC: perceel is verkocht. Vraag DR: wat gaat er gebeuren 
met het gebouw i.v.m. verpaupering en vandalisme? 
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Kor Berghuis – Dorpswerk NH   

Tijdens de vergadering heeft Kor verteld over Dorpswerk NH. Hieronder enkele onderwerpen die 

aan de orde zijn gekomen. 

▪ Provinciale Vereniging voor Dorsraden en Dorpshuizen in Noord-Holland. 
Bestaat ca 20 jaar (Krijgt subsidie van Provincie). Alle Provinciale 
Verenigingen vallen onder de Landelijke vereniging kleine kernen (Wordt 
door Binnenlandse Zaken betaald). 

▪ Gezamenlijkheid zit hem in overkoepelende onderwerpen zoals 
geldautomaten, postbussen in kleine kernen. 

▪ DR kan Dorpswerk NH bellen voor vragen/ advies 
▪ Dorpswerk NH biedt ondersteuning zoals bij nieuwe wetten hoe het een en 

ander te regelen (Zoals AVG). 
▪ Project Maatschappelijke Dienstverlening, tijdens dit project wordt 

onderzocht hoe jongeren kunnen worden betrokken en bereikt bij het 
vrijwilligerswerk. 

▪ Tip: zorg dat je in gesprek komt met een ambtenaar op lager niveau.  
 

2. Vaststellen vorige notulen en agenda 
Vorige notulen: akkoord. 
 

3. Mededelingen 
▪ Geen. 
 

4. Lopende Aktielijst 
 
▪ Agenda maken voor bespreken bijeenkomst met Gemeente: 

• Zie voor eventuele onderwerpen de Jaarstukken van de DR 

• RJ vraagt bij Ruiterstok na voor eventuele bespreekpunten die zij bij de 
gemeente willen aankaarten. En vraagt hoe wij als DR de Ruiterstok kunnen 
helpen. 

 
▪ Gemeente uitnodigen 

o DS (even wachten tot na verkiezingen) 
 

▪ Agendapunten inleveren voor 2 April a.s. 
o Allen 

 
 

▪ Social Content manager 
JT Wil de rol van Social Content Manager op zich nemen. Afspraak wordt gemaakt 
om duidelijk in kaart te brengen wat de rol inhoudt en hoe dit te uiten. (DS/RJ?) 
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▪ FS navraag doen bij school en Jeugdraad i.v.m. 4 mei herdenking.  

FS heeft bij Jeugdraad nagevraagd of dit een onderwerp is welke zij jaarlijks in hun planning 
mee willen nemen. Dit wilde de Jeugdraad niet. De DR zal op Facebook en Nextdoor 
aangeven dat deze herdenking plaatsvindt. DS deelt het op school uit. www.4en5mei.nl. 
 

▪ WIFI de Horn 
DR heeft de Wifi aangelegd voor de gebruikers van de Horn. Er wordt nu centraal een 
wifinetwerk opgezet. Het initiatief wordt overgenomen. De Dorpsraad trekt zich financieel 
terug uit dit project. FS regelt dit met Netwerkbeheerder. 

 
5. Ingekomen stukken 

▪ Mail met antwoorden van GC 
 

6. Bespreekpunten 
▪ WIFI de Horn 

DR heeft de Wifi aangelegd voor de gebruikers van de Horn. Er wordt nu centraal een 
wifinetwerk opgezet. Het initiatief wordt overgenomen. De Dorpsraad trekt zich financieel 
terug uit dit project. 

 
 

7. Rondvraag 
▪ RJ Mochten jullie initiatieven horen van buurtjes om eenheid te vergroten tussen 

bewoners onderling dan graag laten weten dat ze een subsidie voor 
bewonersinitiatief kunnen aanvragen! 

▪ Uit ideeënbus – verzoek om bewoners te informeren over opruimen afval rondom de 
Horn. Wordt doorverwezen naar de Wooncompagnie. 

▪ Postadres website aanpassen!! 
 
 

8. Sluiting 
FS sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 8 april 2019 
 
 
 


