Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 23 mei 2019
Plaats
: De Horn
Aanwezig : VZ Frans Schuurman (FS), PM Robert-Jan Huijser (RH), SE Debby Stoop (DS),
Cor Bellekom (CB), Jan Koning (JK) ,
Afwezig : Jan Ton (JT),
Tijd
: 20:00 - 22:30 uur
Bijlage
: Geen

Notulen vorige vergadering.
Versterking dorpsraad: Op een vraag van Debby: Er is nogmaals benadrukt dat we
uitbreiding nodig hebben. Reden is de continuïteit van de afhandeling van punten.
Ook dat het verdelen van de portefeuilles daarbij kan helpen.[Agenda] Daarnaast is het zo
dat, ook al kan je tijdelijk even niet bij de vergaderingen aanwezig zijn door bv. werk, dat niet
uitsluit dat je toch af en toe wat werkzaamheden voor de Dorpsraad uitvoert.
De volgende twee taken zijn belegd:
•
Cor
- Faciliteiten.
•
Jan K. - Notulen.
•
[]
- onderwerp eigenaar/monitor [IS] = gebiedsconsulente
Notulen worden n.a.v. de opmerkingen aangepast en op de website gepubliceerd.[RJ]
Mededelingen:
geen mededelingen
Lopende actielijst:
•
Eigendom begraafplaats. Vastgesteld is dat deze van de gemeente is.
Gebiedsconsulente gaat na of er wel door het dorp een Solar-Led- lantarenpaal
geplaatst mag worden. [IS/FS]
•
4 mei viering - school wilde er niets mee. Er werd ter vergadering waardering
uitgesproken voor de deelname van leden van de Ruiterstok aan de vier mei
herdenking in Stompetoren.
•
KPN contract - loopt nog, wordt wel opgezegd. [RJ gaat KPN bellen].
Ingekomen stukken:
•
Mail. Er komt vreemde mail binnen. Spamfilter nazien [JK].
•
Vragen gebiedsconsultente. Zie bespreekpunten.
•
Brief HHNK inzake aanpassing legger. Er worden nu individueel zienswijzen ingediend.
Voorstel is om als Dorpsraad een brief te schrijven waarin we melding maken van de
onrust die er naar aanleiding van de brief van het HHNK is ontstaan. En hen
voorstellen een overleg te organiseren met de betrokkenen. Doel informeren en in
gesprek gaan. Frans maakt een opzet en Debby redigeert en stuurt de brief. [FS/DS]
•
Er is vooralsnog geen vraag voor op de kaart van Anne Debets.
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Bespreekpunten:
•
Volgende vergadering wordt verplaatst naar de 17e juni om 20:30 uur
•
Ronde Schermerhorn
•
Veiligheid om het Kompas. Alkmaar geeft aan dat het afgetimmerd is. Feitelijk is
dat nog niet zo. Gebiedsconsulente heeft daar 23-05-2019 weer foto’s van
ontvangen met een vraag om actie van Frans. [IS/FS]
•
Spar Wordt nu verhuurd voor bewoning.
•
Parkeerplaatsen bij het plan voor het Kompas. De vraag is of date er voldoende
zijn. Volgens de gemeente wordt er voldaan aan de parkeernorm. Dorpsraad
gaat onderzoeken hoe de parkeernorm zich verhoudt tot het totale aanbod van
openbare parkeerplaatsen in het dorp. [DS /RJ]
•
Er is een info avond geweest over het plan voor het Kompas. Het is erg
onduidelijk hoe de uitnodiging tot stand is gekomen. Alleen de direct
omwonenden zijn uitgenodigd. Afgesproken is dat we voortaan elkaar op de
hoogte houden van dit soort vergaderingen.
•
Groenstroken in het dorp krijgen in het najaar een facelift. [FS]
•
De gebiedsconsulente gaat laten weten wat er met de ruimte achter de
Ruiterstok gaat gebeuren. En het speelterreintje. [IS/FS]
•
Parkeerverbod Oosteinde ligt bij jurist van de gemeente Alkmaar. Parkeren in de
berm is toegestaan. Er komt een document van de gemeente waarin expliciet
wordt toegezegd dat er het ingestelde parkeerverbod niet gehandhaafd wordt op
het Oosteinde tenzij er een gevaarssituatie ontstaat. [FS]
•
Beeld Niek Jonk - We berusten in de huidige plaats van het beeld. De gemeente
is niet bereid het te verplaatsen.
•
Trottoir verzakking nabij de Horn, wordt gerepareerd. De gaten van de palen
worden gevuld. [FS]
•
De Plastic en papierbakken bij de Pinksterblom staan zo dat er spullen uit
wegwaaien. De gebiedsconsulente gaat na of dat anders kan. [IS/FS]
•
Lichtmasten op het Zuidje. Er komen bij de herinrichting van het Zuidje identieke
lampen als op het Westeinde.
•
Scheepjeserf. Beschoeiing en straatwerk steiger wordt aangepakt. [FS]
•
Hondenlosloopplek was een verzoek uit het dorp (?!) Onbekend is wie. De
gemeente wil daar geen duidelijkheid over geven. Voorstel dorpsraad is dat de
gemeente een bespreking met de aanvrager en Dorpsraad. [IS/FS]
•
Ballen op het Raboveld. Er komt geen net. Voorstel van Alkmaar is om twee
palen neer te zetten om de voetballers bij de parkeerplek weg te houden. [FS]
•
Onkruidbestrijding dorp is onder de aandacht gebracht.
•
Evenementenput op het Raboveld voor stroom en water. De gemente heeft
aangegeven wat de kosten zijn. (Vastrecht voor put € 2000 en aanleg € 7000 is,
los van de verbruikskosten te duur => gaat niet door.
•
Voetpad bij brug Sporting S. Gemeente vraagt zich af of dat wel nodig is. De
Dorpsraad blijft bij haar standpunt en blijft hierover in gesprek met de gemeente
[FS].
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Stand van zaken projectgroep “De Horn”.
Er ligt een stuk van de coördinator Schermerhorn. In dit stuk geeft zij een overzicht van
haar bevindingen. Haar voorlopige conclusie is dat de Horn altijd een exploitatietekort zal
hebben en dat er geen groep of vereniging naar voren is gekomen die het beheer op zich
zou willen nemen. Zij schetst een aantal scenario’s die mogelijk een oplossing kunnen
bieden. Het vertrouwen hierin is echter laag.
De Dorpsraad neemt deel aan de Projectgroep de Horn. In dit overleg zijn verschillende
verenigingen vertegenwoordigd. De reden daarvoor is dat de activiteiten in de Horn niet
losstaan van de overige dorpsactiviteiten.
In het laatste overleg van de project groep is besproken dat de gemeente nu een nieuw
beleidskader Sociaal Domein aan het opstellen is. Daarin wordt ook specifiek aandacht
besteed aan de kernen. De projectgroep wil graag betrokken worden daarbij. Ook heeft de
projectgroep de intentie geuit op voorhand een dorpsvisie te ontwikkelen. Dit om te
voorkomen dat vanuit de stad beleid uitgerold wordt dat niet goed past op de dorpse
werkelijkheid. Daarnaast is het dorp aan verandering onderhevig. Terugloop
verenigingsleven, veroudering en beperkte aanwas van vrijwilligers met daarnaast erg veel
ruimten die maar beperkt gebruikt worden. (Zwethuis, Ruiterstok, Horn, Kerk, SportingS ed.)
Doel van de dorpsvisie is een beeld schetsen van Schermerhorn in 2030 op grond van de
wensen en verwachtingen van de bewoners, de mogelijkheden en de onmogelijkheden.
De dorpsraad gaat dit initiatief ondersteunen en hierover in gesprek met de coördinator
Schermerhorn. [JK] Daarnaast zal de dorpsraad een brief schrijven aan het college van de
Gemeente Alkmaar. [JK] In deze brief zal om ondersteuning gevraagd worden bij het
ontwikkelen van een dorpsvisie. Ook zal de dorpsraad contact leggen met de Landelijke
Vereniging voor Kleine Kernen voor advies en modellen. [JK]
Voorstel is ook om op de kaart van Anne Debets de vraag voor te leggen hoe de
dorpsbewoners denken dat Schermerhorn er in 2013 uitziet qua verenigingen en activiteiten.
Hier is niet voor gekozen omdat dit eerst uitgebreide uitleg behoeft.
Postadres website.
Het blijkt dat Google nog steeds het verkeerde postadres weergeeft als je de Dorpsraad
Schermerhorn zoekt. De ervaring is dat de gegevens van Google lastig zijn te wijzigen. [RJ]
Rondvraag:
•
Veilig verkeer aktie - Samen met school en de jeugdraad [FS]
Sluiting.
Openstaande agendapunten:
•
Brief: reclamedragers in de dorpen.
•
Portefeuilleverdeling Dorpsraad
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Actie- / aandachtspunten:
(U=uitvoering M=Monitoring)
Start

Onderwerp

?

Wie

UGD:

23-05-19

Notulen op de website

U

RJ

23-05-19

Lantarenpaal op begraafplaats

M

IS/FS

23-05-19

Opzeggen KPN contract de Horn

U

RJ

17-06-19

23-05-19

Spamfilter mail nazien

U

JK

17-06-19

23-05-19

Brief HHNK over onrust t.a.v. aanpassing legger

U

DS/FS

17-06-19

23-05-19

Veiligheid Kompas en actie gebiedsconsulente

M

IS/FS

17-06-19

23-05-19

Onderzoek verhouding parkeerplaatsen

U

DS/RJ

17-06-19

23-05-19

Facelift groenstroken

M

FS

31-10-19

23-05-19

Ruimten achter de Ruiterstok

U

IS/FS

17-06-19

23-05-19

Brief gemeente inzake niet handhaven P-verbod

M

FS

17-06-19

23-05-19

Reparatie bestrating de Horn

M

FS

17-06-19

23-05-19

Plastic en papierbakken Pinksterblom

M

IS/FS

17-06-19

23-05-19

Beschoeiing sen straatwerk Scheepjeserf

M

FS

17-06-19

23-05-19

Gesprek Dorpsraad en aanvrager losloopplek

U

IS/FS

17-06-19

23-05-19

Palen Raboveld

M

IS/FS

17-06-19

23-05-19

Voetpad bij brug Sporting S

U

FS

23-05-19

Gesprek Anne Debets - Dorpsvisie

U

JK

17-06-19

23-05-19

Brief aan College inzake Dorpsvisie

U

JK

17-06-19

23-05-19

Contact Landelijke vereniging Kleine Kernen

U

JK

17-06-19

23-05-19

Adreswijziging Google

M

RJ

17-06-19

23-05-19

Veilig verkeer actie

U

FS

17-06-19

07-06-19
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