
 
 

  

Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 09 december 2019 

 
Plaats : De Horn 
Aanwezig : VZ Frans Schuurman (FS), PM Robert-Jan Huijser (RH), SE Debby Stoop (DS), 
          Cor Bellekom (CB), Jan Koning (JK). 
Tijd :  20:30 - 22:30 uur 
Bijlage : Geen 
 
Notulen vorige vergadering: Geen op of aanmerkingen. 
 
Mededelingen:  

• Er gaat gemaaid worden rond het kompas. 

• Er hangt een conifeer over naar de parkeerplaats. Cor gaat erover in gesprek. 

• Binnen het dorp is er een vraag naar een Petanque baan. Voor een dergelijk initiatief 
kan gebruikt gemaakt worden van de regeling burgerinitiatief. De dorpsraad voorziet wel 
problemen met betrekking tot de kosten voor het onderhoud van de baan. Debby gaat 
hierover in gesprek. 

• Het kleine speeltuintje naast de Ruiterstok is weer geopend. Het was gesloten in 
verband met de veiligheid. Inmiddels zijn er twee gevaarlijke speeltoestellen weggehaald 
 

Ingekomen stukken. 

• Er is een brief binnengekomen van de provincie met betrekking inzake de N243. De 
projectleider Stef Bakker wil de dorpsraad komen informeren. Inmiddels weten we dat de 
verplaatsing van de bushalte niet doorgaat en dat deze op de oude plek gehandhaafd 
blijft. Verder zal er langs het dorp zogenaamd fluisterasfalt worden aangelegd, de 
provincie noemt het een proefvlak. De Dorpsraad zal Stef niet uitnodigen, omdat er op 
dit moment uit eerder contact is gebleken dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn. Om 
die reden is er geen behoefte aan een afspraak op dit moment. 

 

Bespreekpunten. 

• De Ruiterstok. Er heeft een overleg plaatsgevonden. Daarbij heeft het huidige bestuur 
aangekondigd op te stappen, het lukt niet meer om binnen het door voldoende 
geïnteresseerde jongeren bij de Ruiterstok te betrekken. Tijdens dit overleg sprak een 
klein groepje bewoners uit het toch nog niet op te willen geven en zich te willen richten 
iets jongere doelgroep. Vraag is of er geld vrijgemaakt kan worden bij de gemeente. Ook 
speelt de factor tijd een rol. Er is nog betrekkelijk weinig geld in kas, terwijl de vaste 
kosten doorlopen. Voorstel is om een nieuwsbrief uit te brengen. 
Er ontstaat nu een initiatief op persoonlijke titel. Doel is de Ruiterstok te laten bestaan. In 
het komend overleg met de gemeente zal worden gevraagd wat de plannen van de 
gemeente zijn met het gebouw. 

• Verlichting bruggen. Het idee is om de brugleuning en te verlichten in de winter zoals dat 
ook wel te zien is in de stad Alkmaar bij een aantal bruggen. Dit ter verhoging van de 
sfeer en de uitstraling van het dorp. Hiervoor zal worden bekeken of dit kan langs het 
burgerinitiatief. Kom terug op de agenda in het voorjaar. 

• Borden 30 km. Samen met de kinderen uit het dorp zijn er 30 km borden ontworpen. De 
gemeente zou zorgdragen voor de realisatie van echte borden. Deze zijn inmiddels klaar 



 
 

  

en opgehangen. Wat opvalt is dat ze totaal niet opvallen. De borden zijn relatief klein en 
hangen naar het idee van de dorpsraad veel te hoog. Frans gaat hierover in contact. 

• Kerstboom. Het idee is geboren om midden in het dorp, naast de kerk, een kerstboom 
op te richten met verlichting. De kosten hiervoor worden gedeeld met het café. 

• Opladen Ov-kaart. De oplaadpaal in de Horn, zal worden verwijderd. De reden hiervoor 
is dat er relatief weinig gebruik van gemaakt wordt volgens de leverancier van de paal. 
Deze komt met een alternatief. Er komt een tablet waarmee een kaart kan worden 
opgeladen. Deze bevindt zich bij Green Mill PC. Daar kan men in het vervolg de ov-kaart 
opladen. In de toekomst wordt de ov-kaart afgeschaft. De bedoeling is dat men dan met 
de bankpas gebruik kan maken van het openbaar vervoer. 

• Verlichting begraafplaats. Naar nu blijkt komt de behoefte aan verlichting op de 
begraafplaats voort uit eenmalige evenementen. Dat maakt dat er geen noodzaak is 
voor permanente verlichting. Tot nu toe wordt er altijd ad hoc verlichting gerealiseerd. 
Feitelijk is er dan ook geen probleem. De dorpsraad laat dit agendapunt dan ook rusten. 

• Plannen Kompas. Er zijn plannen voor de nieuwbouw op het perceel van het kompas ter 
inzage gelegd. Dat biedt ruimte om bezwaren in te dienen. Dit is echter een zaak van de 
omwonenden. De dorpsraad ziet hierin op dit moment geen rol voor zichzelf weggelegd. 
Wel maakt de dorpsraad zich zorgen over de toenemende parkeerdruk door de 
nieuwbouw en hoe dit gaat worden opgelost. De dorpsraad zal dit blijven monitoren. 

• Het Slootenfonds. Het was een geslaagde bijeenkomst waarin vrijwilligers in het 
zonnetje werden gezet. De wethouder Marcel van Son deed dit op een leuke manier. 
Alle betrokkenen waren verrast en verguld met hun onderscheiding. 

• Notulen jaarvergadering. De notulen van de jaarvergadering komen dit jaar nog. 

• Commissie groen. De commissie groen wil een afspraak met de gemeente. Doel is te 
komen tot een meerjarenplan voor het groen in het dorp. 

• Afval in de Mijzen. Cor heeft gebeld met de gemeente over dit onderwerp. 

• Wielerronde. De gemeente Koggenland heeft nog niet gereageerd naar de dorpsraad 
over de gang van zaken rondom de Wielerronde. 

• Veilig Verkeeractie. Er is geïnformeerd bij de school of zij iets met deze actie wilden 
doen. Los van de aandacht die sowieso aan verkeer wordt besteed op de school, gaat 
de school er verder niets mee doen. 

 

Ideeënbus. 

• In de bus een bedankje van Anita die is gekozen als vrijwilligster van het jaar door het 
Slootenfonds. 

 

Rondvraag. 

• Jan Ton gaat de dorpsraad verlaten. Er zal een afscheidsetentje plaatsvinden op 13 
maart aanstaande. 

 

Sluiting. 

  



 
 

  

Openstaande agendapunten: 
  
1. Brief: Reclamedragers in de dorpen. 
2. Portefeuilleverdeling Dorpsraad 
3. Verlichting bruggen 
 
 
Actie- / aandachtspunten:  
 
(U=uitvoering M=Monitoring) 
 

Start Onderwerp ? Wie UGD: 

23-05-19 Brief gemeente inzake niet handhaven P-verbod M FS 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 

09-12-19 Overhellende conifeer U CB 13-01-20 

09-12-19 Sleutelbeheer Ruiterstok U FS 13-01-20 

09-12-19 Borden 30 KM lager hangen  U FS 13-01-20 

09-12-19 Monitoren parkeerdruk M RJ 13-01-20 

09-12-19 Notulen Jaarvergadering U DS 13-01-20 

09-12-19 Afspraak gemeente Cie. Groen U FS 13-01-20 

09-12-19 Afscheidsetentje Jan Ton U DS 13-01-20 

 


