
 

 

  

Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 09 maart 2020 

 

Plaats  : De Horn 

Aanwezig  : VZ Frans Schuurman (FS), PM Robert-Jan Huijser (RH), Cor Bellekom (CB),  

     Jan   Koning (JK) (Not) 

Afwezig  : Debby Stoop (DS) 

Tijd  : 20:30 - 21:30 uur 

Bijlage  : Geen 

 

Notulen vorige vergadering: Behoudens kleine tekstuele wijzigingen, onveranderd. 

Mededelingen:  

• De boom bij het kompas is weg. Ingekomen stukken.  

• Een mail van Angelique over de kerstboom. 

• Mail van Geri over de dorpsagenda 

• Uitnodiging voor levenslicht in De Rijp. 

• Er zijn verder geen ingekomen stukken 

Bespreekpunten. 

• Dorpsagenda. 

Er wordt overwogen om de dorpsagenda samen te laten gaan met de Floorkrant. Daarmee 

is ook gesproken over vorm en inhoud. Met name hoe iets te presenteren. Voorstel: Geri 

gaat een mail rondsturen met het verzoek te reageren op het voorstel de dorpsagenda en de 

Floorkrant samen te bundelen. Doel: samenwerking en later mogelijk samenbrengen. 

 

• Accommodatieonderzoek. 

Er is door de gemeente een rapport opgesteld met een inventarisatie van de accommodaties 

in Schermerhorn. Het stuk sluit aan op eerdere onderzoeken in het dorp naar 

maatschappelijke samenhang. 

Het leidt tot een aantal conclusies. Er is overcapaciteit aan accommodaties in Schermerhorn. 

Daarbij wordt met name gesproken over de Ruiterstok en gymzaal. Het eerder beoogde 

activiteitenaanbod in de Horn komt onvoldoende van de grond. Daarnaast is het lastig om 

activiteiten voor bijvoorbeeld jeugd en ouderen samen te voegen. Men hoopt dat door de 

overname van de sporthal door de gemeente Alkmaar de exploitatie verbeterd. Er is nader 

onderzoek nodig naar een dorpshuisachtige, laagdrempelige voorziening. 

De dorpsraad zal de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken bij het opstellen van een 

dorpsvisie. 

 

• Website. 



 

 

  

Er moeten wat wijzigingen worden aangebracht in de techniek van de website met name 

waar het gaat om beveiligingscertificaten. Robert-Jan pakt het samen met Jan op. 

 

• Wifi de Horn. 

Op dit moment is het nog niet in orde. Robert-Jan neemt hierover contact op. 

 

• Kaartjes jaarvergadering. 

Debby is nog niet toegekomen aan het overnemen van de gegevens van de kaartjes in een 

Excel-bestand te zal dit op korte termijn doen. 

 

• Huisvuil. 

Er zijn klachten over de ophaaldienst van het huisvuil. Deze zetten de bakken kriskras neer. 

Cor neemt contact op met de gemeente en zal hierover als contactpersoon fungeren. 

 

• 5 mei. 

Er is op 5 mei een dorpsdiner in de Grote Kerk. Dat wordt geregeld door Angelique. 

 

• Wensboom. 

Er wordt kort gesproken over de opzet en doel van de wensboom. Daarnaast wordt er ook 

gesproken over een vrijwilligersbijeenkomst voor alle vrijwilligers uit het dorp, even los van 

wat ze allemaal doen. 

Ook wordt gesproken over het inrichten van een herinneringsbank zoals die ook staat in 

Ursem. 

 

• Kerstboom komende kerst. 

Ook komende kerst willen we graag weer samen met het café een kerstboom opstellen. 

Daarbij delen we de kosten. 

Het idee is om dan een bijeenkomst te houden zoals boven vermeld voor bijvoorbeeld alle 

vrijwilligers in het dorp met een glaasje glühwein, warme chocolademelk en/of een oliebol. 

Ook willen we graag kijken of het voor elkaar kunnen krijgen dat we met Sint-Maarten de 

bruggen kunnen verlichten tot Driekoningen. 

Idee is ook om als Sinterklaas het dorp heeft verlaten de lampjes in de boom aan te steken 

een dergelijke borrel kan ook worden gegeven in de kerk als het regent. Is ook bedacht dat 

het wellicht interessant is om voor de vrijwilligers een nieuwjaarsborrel te organiseren. 

 

 

Rondvraag. 

• Er waren geen punten voor de rondvraag. 



 

 

  

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 Monitoren parkeerdruk rondom kompas M FS 13-01-20 

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

03-03-20 Kaartjes in Excel  U DS 13-04-20 

 


