
 

 

  

Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d 13 Januari 2020 

 

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:  

• OV– tablet. De oplaadpaal voor de openbaar vervoerpas is weggehaald uit te Horn. Als 

alternatief wordt er een tablet geplaatst bij Green-Mill PC. Deze wordt op dit moment 

ingeregeld. Nadere informatie volgt op de website van Connexxion. 

• Dorpsagenda. De Dorpsagenda staat inmiddels op de website. RJ gaat na of er, voor het 

bijhouden van de Dorpsagenda, een handige plug-in is voor WordPress. 

• Het maaien bij de voormalige basisschool Kompas is nog steeds niet gebeurd. Er is een 

nieuwe opdracht voor uitgezet. 

• De nieuwe 30 km verkeersborden, die door de jeugdraad zijn gemaakt, en die naar de zin 

van de Dorpsraad iets te hoog hangen, zijn nog niet naar een adequate hoogte verplaatst. 

• Coniferen. Met betrekking tot de overhangende coniferen op het schoolplein van het 

Kompas, heeft Cor gesprek met de eigenaar gehad. 

 

Ingekomen stukken. 

• Vitale Dorpen. Er is een uitnodiging binnengekomen van Dorpswerk NH over een 

bijeenkomst met als titel: Samenwerken met jongeren aan vitale dorpen. Het lijkt ons een 

inspirerende bijeenkomst en interessant voor ons netwerk. 

• Voetballen Raboveld. Er is een mail binnengekomen waarin zorgen worden geuit over het 

voetballen op het Raboveld in relatie tot schade aan auto’s. FS heeft een reactie gestuurd. 

Daar heeft de betrokkene ook weer op gereageerd. De Dorpsraad begrijpt de zorg maar kan, 

na informatie van onder andere de wijkagent, niet zoveel doen. Er is wel het idee geopperd 

om te bezien of er andere plekken in het dorp aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor 

de jeugd. Zo valt te denken aan bijvoorbeeld wat fitnesstoestellen rond om de ijsbaan, de 

beleving is dat er nog ruimte is. Dit zal in een volgende bespreking met Isabelle naar voren 

worden gebracht. 

• Regionale energiestrategie. Er is een uitnodiging binnengekomen van de gemeente Alkmaar 

die zich aan het oriënteren is op een regionale energiestrategie. Op 28 januari om 7:00 uur ‘s 



 

 

  

avonds zal er in onze Grote Kerk een bijeenkomst zijn. CB, FS en JK, zullen zich opgeven 

voor deze bijeenkomst. 

• Project Levenslicht. Er is een uitnodiging binnengekomen voor het project Levenslicht. De 

opening zal zijn op vrijdagmiddag 14 februari om 13:30 uur. Er is nog niet bepaald wie deze 

bijeenkomst gaat bijwonen. 

Bespreekpunten. 

• Kaartjes van de jaarvergadering. Tijdens de Jaarvergadering zijn kaartjes uitgedeeld waarop 

mensen hun belangstelling en talenten konden weergeven. Idee hierachter is dat de 

Dorpsraad dan beter gebruik kan maken van de kennis en kunde die er in het dorp aanwezig 

is. Het lijkt Dorpsraad handig om de inhoud van de kaartjes over te nemen in een Excel 

bestandje. Actie: DS. 

• Ruiterstok: groepje bewoners wil zich inzetten voor het behoud van de Ruiterstok. Zij zijn nu 

hun mogelijkheden aan het bekijken en proberen zich te organiseren. Wat taken te verdelen. 

De Dorpsraad volgt het proces met belangstelling, RJ gaat contact leggen met het groepje. 

Dit om te bezien of hij het proces kan ondersteunen. 

Rondvraag. 

• RJ merkt op dat de kaartjes voor de Ideeënbus van de Dorpsraad op beginnen te raken. DS 

geeft aan dat zij er nog een behoorlijke stapel van heeft en zal ze aanvullen. 

 

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 

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 
Afspraak gemeente Cie. Groen U FS 

13-01-20 

 


