
Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 17 juni 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 : 20:30 - 22:30 uur

Bijlage : Geen

Inspraakmoment.

Aanwezig Piet en Jannie Tensen.

Onderwerp nieuwbouw Kompas. Komen zorgen uiten en hebben en maken bezwaar

hoogbouw op die plek. Los van de gevolgen voor het kleinste huisje geeft het ook veel

parkeerproblemen. Uitgelegd wat de dorpsraad heeft gedaan en hoe er geïnformeerd is.

Piet gaat wat mensen mobiliseren met o.a. B. van L. Komt bij de volgende vergadering op

het onderwerp terug. 

Notulen vorige vergadering.

C Hondenlosloopplek. Het is de Dorpsraad volkomen onduidelijk wie het onderwerp bij

de gemeente op de agenda heeft gezet. De Dorpsraad is onbekend met een probleem

hieromtrent.

C Ballen op het Raboveld. Voorgestelde oplossing twee palen te plaatsen lijkt de

Dorpsraad geen goed idee. Dit omdat het geen goede oplossing is voor het probleem.

C De Veilig Verkeeractie wordt door FS besproken met de school en de jeugdraad. 

Mededelingen:

• Afgelopen vrijdag heeft F.S. gesproken met de gebiedsconsulente gesproken over de

unit bij het Kompas. Projectontwikkelaar haalt ze weg.

• Er ligt en voorstel over fondsenwerving. Zien we vanaf.

• Info avond over N243 RJH gaat er heen.  Neemt de vragen mee die wij eerder hebben

ingebracht.

• Dorpsagenda op de site. RJ gaat deze week de Dorpsraadsite op orde brengen.

• Vraag over het voetpad op de Mijzerdijk. Isabel vraagt of een fietssuggestiestrook op

de weg aangebracht kan worden.  Wij houden vast aan een verhoogd voetpad met

palen. Frans meldt aan Isabel dat we een fietssuggestiestrook niet zien zitten.

• Gemeente wil een contactpersoon voor 072stadswerk. Dorpsraad wil een helder

inzicht over wat en waarvoor de contactpersoon wordt aangesproken. FS gaat ermee

terug naar Isabel.

• Er ligt een vraag over waar in het dorp een aanplakbord kan worden geplaatst.

Voorstel is op de twee plekken waar het verkeer het dorp binnenkomt aan het Oost- en

Westeinde en ter hoogte van de Ruiterstok plantsoen dorp.

• Er is een bijeenkomst vertegenwoordigers van de dorpen gepland. Vraag is of daar

behoefte aan is. Dat is afhankelijk van de agenda. [FS]



• Ten aanzien van het idee een elektrapunt op het Raboveldje aan te leggen t.b.v.

evenementen. De gemeente wil dit niet i.v.m. de kosten. Aanleggen van zo’n

elektrapunt kost € 7800 ex btw. En ook jaarlijks € 1814 ex btw aan vastrecht. Dit nog

los van de verbruikte exclusief energie. De gemeente heeft hier geen geld voor over. 

Lopende actielijst:

C Spamfilter mail is nagezien, geen onregelmatigheden.

C Ruimten achter Ruiterstok. Wijziging actiehouder [JK]

C Brf HHNK blijkt storm in glas water. Punt naar volgende vergadering.

C Gesprek Dorpsraad en aanvrager losloopplek. Onduidelijk wie dit is. Afgevoerd.

C Contact LVKK gelegd. Afgevoerd

C Adreswijziging Google - onmogelijk. Afgevoerd

C Dorpsraad aanmelden bij Dorpswerk NH. Wordt opgevoerd.

Ingekomen stukken:

• Mail prov nh inzake voortgang N243 - T.k.n. besproken

• Mail inzake aanvraag subsidie. Wordt geen gebruik van gemaakt.

Bespreekpunten:

• Verdelen portefeuilles door naar september 2 sept In sept bespreken in oktober

vaststellen.

•

Stand van zaken projectgroep “De Horn”.  

Er is een bijeenkomst geweest met deelnemers uit de diverse geledingen en verenigingen in

het Dorp.

Daar is uitgelegd dat wat er in de Horn gebeurt, niet los kan worden gezien van alle andere

activiteiten in het dorp. De gemeente is bezig met een kadernotitie voor sociaal beleid in de

Schermer. Geopperd werd een Dorpsvisie te ontwikkelen. Hierin wordt gezamenlijk en

uitgaand van de uitgevraagde wensen en ideeën van de bewoners een toekomstvisie voor

het Dorp geformuleerd.

Postadres website. 

Op de Website staat een verkeerd adres. Wordt aangepast.

Rondvraag:

N.v.t.

Sluiting.

Openstaande agendapunten: 

• Brief: reclamedragers in de dorpen.

• Portefeuilleverdeling Dorpsraad



Actie- / aandachtspunten: 

(U=uitvoering M=Monitoring)

Start Onderwerp ? Wie UGD:

23-05-19 Notulen op de website U RJ 07-06-19

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 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 JK 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 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 Veilig verkeer actie U FS 17-06-19

27-06-19 Aanmelden bij Dorpswerk NH U DS 02-09-18


