Verslag jaarvergadering 2019

Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Plaats:

5 november 2019
Leden Dorpsraad (5) en 42 dorpsgenoten
Afbericht van Mevrouw Olbers.
Café ’s Lands Welvaren

1. Opening en mededelingen.
Welkomstwoord door voorzitter Frans Schuurman. Hij stelt de zittende leden kort voor.
Mededeling bij het opstellen van dit verslag: I.v.m. privacy is dit verslag aangepast. De namen
van alle personen die niet in de Dorpsraad zitting hebben zijn weggelaten. Uitzondering hierop
zijn de vertegenwoordigers van de verenigingen die verslag uitbrengen op deze
Jaarvergadering, zij worden bij hun voornaam vermeld. De personen met openbare functies
worden wel volledig genoemd.
Talentenkaarten
Bestuurslid Jan Koning vraagt aan de aanwezigen of de DR gebruik mag maken van de
talenten van de bewoners. Er worden talentkaarten uitgedeeld waarop bewoners hun talenten
kunnen schrijven zodat de DR bij sommige vraagstukken incidenteel hulp kan vragen aan de
bewoners.

2. Verslag van de jaarvergadering van 20 november 2018
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

3. Jaarverslag 2019
De Dorpsraad wordt gevormd door Frans Schuurman (voorzitter), Robert-Jan Huijser
(penningmeester), Debby Stoop (secretaris), Jan Koning (Notulist), Jan Ton, Cor Bellekom.
De Dorpsraad vergadert elke tweede maandag van de maand in de Horn, met uitzondering van
de maanden juli en augustus. Vergadering is volledig openbaar. Eventueel wordt vooraf
kenbaar gemaakt dat punten in besloten kring worden besproken. Bewoners kunnen vóór de
vergadering aangeven dat zij een bepaald onderwerp willen bespreken zodat dit meegenomen
kan worden in de agenda.
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden in de volgende
vergadering goedgekeurd en daarna op de website geplaatst.
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Het afgelopen jaar heeft de Dorpsraad stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda:

Aanpassing N234
Vorig jaar december is een informatieavond geweest aan het begin van de N243 bij De Omval.
Zeker 40 dorpsgenoten zijn daar aanwezig geweest. Daar bleek de bushalte al te zijn
verplaatst naar de locatie zoals hij nu nog steeds staat ingetekend. Daar zijn we ook in
discussie gegaan omtrent de groenplannen langs het dorp en (weer) over de geluidsoverlast.
In september bleek dat in het wijzigingsvoorstel bestemmingsplan staat dat de bushalte richting
Alkmaar definitief tegen het dorp geplaatst wordt, er minimaal bomen worden gekapt en dat er
een proefvlak ‘stil asfalt’ wordt gelegd vanaf de rotonde bij de Beemster Ringvaart tot ongeveer
200 meter voorbij de kruising van de weg met Zuidje en Groeneweg.
De start van de reconstructie van de weg wordt gepland na voltooiing van het onderhoud van
de Leeghwaterbrug (Ring Alkmaar) op verzoek van Gemeente Alkmaar.
Er zijn beroepen ingediend tegen aanpassingen van de bestemmingsplannen in zowel
Gemeente Beemster als Gemeente Alkmaar. Deze beroepen liggen bij de Raad van State en
zullen naar verwachting begin januari 2020 behandeld worden. Afhankelijk van de uitspraak
kan er daarna een planning gemaakt worden voor de aanbestedingsprocedure.

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 projectgroep 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.
Voorstel is ook om op de kaart van Anne Debets de vraag voor te leggen hoe de
dorpsbewoners denken dat Schermerhorn er in 2030 uitziet qua verenigingen en activiteiten.
Hier is niet voor gekozen omdat dit eerst uitgebreide uitleg behoeft.
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Een greep uit de onderwerpen afgelopen jaar.
Wifi in de Horn.
Door aanpassingen in de Horn bleek dat er dubbel wifi in de Horn aanwezig was.
De Dorpsraad heeft de openbare wifi opgezegd en is in overleg met Wonen Plus om weer een
openbaar wifinetwerk beschikbaar te maken. Dit zou vlekkeloos over gaan maar bleek lastiger
dan verwacht. Het doel is om binnenkort weer wifi beschikbaar te hebben voor de gebruikers
van de Horn.
Overleg met de gemeente.
Er is regelmatig overleg met de gemeente Alkmaar over een verscheidenheid aan
onderwerpen. De Gebiedsconsulente Isabel Straver speelt in het contact met de gemeente
Alkmaar een belangrijke rol. Ze weet de wegen te bewandelen binnen de gemeente en weet
vaak gelijk de juiste persoon te bereiken voor de diverse onderwerpen.
Overleg met VVN.
Er is door de Dorpsraad contact gezocht met Veilig Verkeer Nederland (VVN) over de
verkeerssituatie in het dorp en wat er gedaan kan worden aan het hardrijden in het dorp.
De Dorpsraad is bezig om samen met de Jeugdraad, School en VVN te verkennen wat er
mogelijk is in een gezamenlijke aanpak voor dit probleem.
Overleg met HHNK
In Mei van dit jaar is de nieuwe Legger ter inzage gelegd en kon er bezwaar worden gemaakt
tegen de veranderingen. De Dorpsraad heeft de aanpassingen in de legger bekeken en
overleg gehad met het HHNK. In dit overleg bleek dat het baggeren voor een groot deel van
het Westeinde aan de kant van de Eilandspolder niet door de bewoners moet worden gedaan.
Dit was niet duidelijk in de brief. Volgens het HHNK was door dit overleg de onrust
weggenomen maar dat is niet het geval. Er is nog steeds een verzwaring van de
onderhoudsplicht waar we het niet mee eens zijn. Maar na verder overleg is hier helaas niets
tegen te doen.
En ook:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorpsagenda
Nieuwbouw Kompas
Stoep over de brug de Mijse polder in
Reclamemakers in Schermerhorn
Groenstroken in het dorp
Regiegroep Tijdens presentatie is benadrukt dat er nog geld beschikbaar is in de subsidiepot
Bewonersinitiatieven. Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld “groen adopteren” en
gezamenlijk met een buurt een speeltuintje opknappen.
Communicatie Dorpsraad
Slootenfonds
Parkeerplaatsen in het hele dorp
Kermis
Jeugdraad
4&5 mei herdenkingsbijeenkomst deelname Schermerhorn
Verkeersborden Oosteinde N.a.v. zaalvraag geeft de Gebiedsconsulente Isabel Straver aan dat het
een lang juridisch proces is voordat deze borden kunnen worden weggehaald.

Voor nadere informatie over deze punten verwijzen wij u naar de notulen van onze
vergaderingen op de website.
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4. Floor, Jeugdraad en Ruiterstok
Bestuurslid Elise presenteert namens de Jeugdraad een PowerPoint. Deze presentatie op
groot scherm laat met foto’s en filmpjes zien wat er afgelopen jaar zoals door de Jeugdraad
is gedaan. Het jaar is goed verlopen, met veel kinderen en zonder incidenten.
Penningmeester Mariska geeft aan dat De Floor wederom een prima jaar achter de rug
heeft. Ze geeft aan dat de Floor erg blij is met al zijn vrijwilligers en steun vanuit het dorp.
En bedankt hierbij alle inwoners van Schermerhorn. Op naar de volgende Floor die in
september 2020 plaatsvindt met het thema Sprookjes.
J.V. de Ruiterstok heeft zich niet aangemeld.

5. Financiële verslagen en verkiezing kascontrole-commissie
Kascontrole-commissie bestaat uit mevrouw Van der Zee en mevrouw Lover, beide dames
zijn aanwezig. De Penningmeester geeft aan dat alle financiële verslagen (DR, JR en Floor)
zijn goedgekeurd door de commissie.
Decharge van de penningmeesters.
Uit de aanwezigen biedt mevrouw Bellekom zich aan als nieuw lid van de
kascontrolecommissie, zij neemt de plaats in van mevrouw Lover, die bedankt wordt voor
haar inzet.
Voor vragen over de financiële verslagen kunt u contact opnemen met onze
penningmeester.

6. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: Debby-Stoop-Dekker, RobertJan Huijser en Cor Bellekom
Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Ton
Applaus voor de verkozenen, en groot applaus voor het afgetreden lid.

7. Presentatie Grote Kerk Schermerhorn
Voorzitter Jan van de Stichting Grote Kerk toont de pracht van de Grote Kerk door middel van
een presentatie. Hij laat door middel van foto’s zien waarvoor de Grote Kerk kan worden
ingezet. Voor rouwen, trouwen, feesten en partijen kan De Kerk worden afgehuurd. Ook
worden er verschillende concerten gegeven, exposities en rondleidingen georganiseerd en de
Dorpsmaaltijd. De Kerk begint zijn presentatie met het bedankt van de vele vrijwilligers. Want
zonder hen kan de Grote Kerk zijn deuren niet openen.

8. Gebiedsconsulente
Isabel Straver stelt zich voor als onze Gebiedsconsulente. Als je vragen hebt die de gemeente
betreffen en die je niet bij het nummer 14-072 kwijt kunt kan je met haar contact opnemen.

9. Rondvraag

•

Hoe gaat het met de Ruiterstok?
Kees geeft namens de Ruiterstok antwoord en geeft aan dat het huidige bestuur heeft
besloten om de Ruiterstok per februari 2020 te gaan opheffen. Wegens gebrek aan
leden. Op dit nieuws volgen veel opmerkingen en vragen vanuit de zaal. De DR zal de
Ruiterstok uitnodigen voor de vergadering in december om te kijken of zij nog hulp kan
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bieden.
•
•

•

•

Is er een inventarisatie va alle ruimtes en gebruikers?
Ja die is aanwezig, Dit is enkele jaren geleden iv mee het onderzoek naar de bestendigheid
van De Horn geïnventariseerd.
Klopt het dat de OV-paal weg gaat?
Ja dit klopt. We zijn bezig om een alternatief te zoeken om dit bij een winkelier in het
dorp onder te brengen. Over 1,5 à 2 jaar wordt er hoogstwaarschijnlijk al gereisd met
een bankkaart.
Is er meer bekend over “Het Kompas”?
Vooralsnog is er geen nieuws. Momenteel lopen er nog verschillende procedures en zijn
er nog geen plannen ingediend door de bouwer. Het pand is op dit moment nog
eigendom van de Gemeente Alkmaar. De aanwezigen zijn ontevreden over de staat van
“Het Kompas”.
Meneer van Zon spreekt zich namens de Stichting Het Kleinste Huisje over het volgende
uit. Er gaat een verhaal de ronde dat deze stichting bezwaar maakt tegen de bouw van
dit project. Dit is nadrukkelijk niet het geval. De effecten worden geïnventariseerd en
deze worden besproken met de ontwikkelaar.
Ik ben blij met de Dorpsagenda

10. Sluiting.
Sluiting met applaus voor afscheidnemende leden om
21:45 uur. Met groet, Debby Stoop-Dekker (secretaris)
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