
Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 14 oktober 2019

Plaats : De Horn

Aanwezig : VZ Frans Schuurman (FS), PM Robert-Jan Huijser (RH), SE Debby Stoop (DS), 

  Cor Bellekom (iets later) (CB), Jan Koning (JK) , Jan Ton (JT),

Tijd : 20:30 - 22:30 uur

Bijlage : Geen

Inspraakmoment.

Gast insprekers: Anita Bellekom, Jeroen Bousma

Vorig jaar is er een burgerinitiatief ingediend voor het opfrissen van de buurt. Nadat dit is

afgewezen is het plan opnieuw ingediend - via Guido - dit is echter niet goed overgedragen

en het is onduidelijk wat er mee is gebeurd. De afdeling Groenvoorziening wist nergens van.

Anne Debets heeft intussen ook een plan ingediend voor het groen. Samen met de

bewoners van de Horn. 

Er ligt nu een kaart met daarop het groen dat de gemeente in beheer heeft. Het idee is nu

de kaart in te vullen met de wensen en dat naar de gemeente te sturen met de vraag of het

gerealiseerd kan worden. Er moet worden afgestemd met dat waar Anne mee bezig is. FS

neemt contact met haar op hierover. Frans neemt contact op met Anita en Jeroen om hen

een concrete afspraak te maken over wat verder.

Notulen vorige vergadering: Geen op of aanmerkingen.

Mededelingen: Geen

Lopende actielijst:

C Verhouding parkeerplaatsen: Er zijn in het dorp 480 adressen met totaal 340 openbare

parkeerplaatsen en 326 op eigen grond. Conclusie: met betrekking tot de nieuwbouw.

Globaal gezegd heeft ieder huis voldoende parkeerplekken  alleen de verdeling is niet

goed. D.w.z. met de parkeernorm zit het wel  goed. Actiepunt kan er af.

C Veilig verkeer: FS heeft contact gehad met Jeugdraad, Ouderraad, MR,

Schooldirecteur, Idee is een event in maart 2020. 

Ingekomen stukken: 

• HHNK inzake baggeren in Eilandspolder. Tegen de brief is  bezwaar gemaakt. Men

geeft aan dat er consensus is met de voorzittervan de  dorpsraad. Dat is feitelijk

onjuist. Besluit staat op HHNK.NL

• Openbare wifi anne bespreken met Frans.

• 75 jaar vrijheid. Slag bij Rustenburg. Herdenking 75 jaar. TKN. FS kijkt of we er iets

mee moet maken.

Bespreekpunten: 

• Debby oppert een oproep in Dorpsagenda dat de DR nieuwe leden nodig heeft.

• Nieuwe leden werven wordt een vast actiepunt op agenda



• Rondje wie blijft: FS -één jaar. | Debby - nog één jaar | Cor - nog een jaar | RJ - nog

een jaar | JK - nog een jaar | JT - stopt | 

• Wielerronde - Er waren vergunningen verstrekt. Onduidelijk of er volgend jaar weer

een evenement is gepland. Men geeft aan dat er fouten zijn gemaakt Koggenland gaat

een eveluatie houden met de wielervereniging.  Datum daarvoor is nog niet gepland.

• Voorbereiding jaarvergadering. 

• Kascontrole - alles goed gekeurd. 

• Agenda  als vorig jaar. 

• Kaartjes talenten, voorstel is om dorpsleden ter vergadering talentkaartjes in te laten

vullen. Waar ben je goed in? Waar kunnen wij je voor om raad vragen?

• Slootenfonds: Iemand moet aan het Slootenfonds onze kandidaat en vereniging

doorgeven, daarna fam uitnodigen en slinkse wijze kandidaat in Driehuizen zien te

krijgen. Fam moet ook een praatje houden. Cor pakt het op. RJ is contact persoon met

Wieger en helpt Cor dan.

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 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 CB 17-06-19

23-05-19 Beschoeiing en straatwerk Scheepjeserf M FS 17-06-19

23-05-19 Veilig verkeer actie U FS 17-06-19


