
 

 

  

Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 08 juni 2020 

 

Plaats  : De Horn 

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

Stoop (DS), Jan  Koning (JK) (Not) 

Tijd  : 20:30 - 21:30 uur 

Bijlage  : Geen 

 

Notulen vorige vergadering:  

• Behoudens kleine tekstuele wijzigingen, onveranderd. 

 

Mededelingen:  

• Geen.  

Ingekomen stukken.  

• Er is een rekening binnengekomen voor de kerstboom. 

Bespreekpunten. 

• Dorpsagenda. 

Het samenvoegen van de dorpsagenda met de Floorkrant wordt bij nader inzien toch niet als 

een goed idee gezien. De dorpsraad stelt zich onafhankelijk op van andere activiteiten in het 

dorp, wil om die reden ook haar uitingen daar niet aan verbinden. Robert-Jan sluit het kort 

met Geri. 

Voorstel is om na de zomer weer een nieuwsbrief uit te brengen. Mocht Geri voor die tijd 

dingen door krijgen dan kan dat in korte tijd online gezet worden. 

 

• Overleg met de gemeente. 

Volgende week vindt er overleg plaats met de gemeente naar aanleiding van het rapport van 

de hand van Klaas van het veer. Daarbij zullen JK en FS aanwezig zijn. 

 

• Kompas. 

De wijziging van het bestemmingsplan is er door. De grond is verkocht aan Vaste Steen die 

nu als eigenaar het verdere plan zal ontwikkelen. 

Frans maakt zich hard om de gevelsteen met daarop de tekst “school met de Bijbel”, 

teruggeplaatst te krijgen naar het Zwethuis. De steen komt daar oorspronkelijk ook vandaan. 

In de gemeenteraad is er gepleit om de haan bij het kleinste huisje te laten blijven. Dit door 

vast te leggen dat ook bij klachten over de roep van de haan er geen verdere acties volgen. 

 



 

 

  

• Parkeerdruk. 

De gemeente gaat onderzoek doen naar de parkeerdruk in het dorp. Doel is te kijken waar er 

meer parkeerplaatsen gemaakt kunnen worden. Plan is om dit samen met de bewoners op 

te pakken in september. 

 

• Afvalinzameling. 

Een aantal inwoners heeft van de gemeente geen stickers gekregen om de afvalbakken te 

plakken. Om die reden werden de afvalbakken dan niet geleegd. Er is een grote hoeveelheid 

klachten richting Stadwerk gestuurd die vervolgens alsnog stickers heeft opgestuurd. 

FS gaat contact opnemen met stadswerk met het verzoek bij de komende lediging labels 

aan de bak te hangen met de vraag contact op te nemen met Stadswerk. Maar dan wel de 

bakken te legen. 

Er missen twee oranje bakken bij de Horn. RJ gaat hiervan een melding openbare ruimte 

maken. 

 

• Slootenfonds 

Er is ons gevraagd weer mensen of organisaties te nomineren. De vergadering heeft 

inmiddels potentiële kandidaten 

 

• Nieuwe leden dorpsraad. 

Er wordt gesproken over wie te benaderen om de leden die eind van het jaar stoppen met de 

dorpsraad te vervangen. Er zijn een aantal kandidaten. 

 

Rondvraag: 

• Bouwroute kompas. FS gaat onderzoeken hoe de bouwroute gaat lopen door het dorp. 

Daarnaast zal hij proberen te regelen dat er geen verkeersbewegingen rond de school 

zullen zijn rond de schooltijden. 

• JK en gaat een melding openbare ruimte maken over verkeer op de Schermerringdijk. 

Nu er voetgangersbruggen zijn is er veel meer wandel- en fietsverkeer op de dijk. 

Daarnaast is de dijk een geliefde route voor motorrijders bij mooi weer. Ook het 

landbouwverkeer en automobilisten maken intensief gebruik van de dijk. Hiermee wordt 

de verkeersdruk op de dijk wel erg groot en de snelheidsverschillen die deze 

verschillende verkeerssoorten met zich meebrengen, leiden met grote regelmaat tot 

gevaarlijke situaties. 

 

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 

08-06-20 Beveiliging website U JK 30-06-08 

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

08-06-20 Overleg gevelsteen kompas U FS 10-07-20 

08-06-20 Melden vermissing Oranje bakken De Horn (MOR) U RJ 10-07-20 

08-06-20 Overleg Stadswerk over afvalbakken (Labels) U FS 10-07-20 

08-06-20 Vraag verkeer Schermerringdijk (MOR) U JK 10-07-20 

 


