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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 14 September 2020 

 

Plaats  : De Horn 

Aanwezig  : VZ Frans Schuurman (FS), PM Robert-Jan Huijser (RH), SE Debby Stoop (DS), 

Cor Bellekom (CB), Jan Koning (JK) (Not) 

Tijd  : 20:30 - 21:30 uur 

Bijlage  : Antwoorden m.b.t. afvalinzameling. 

 

Notulen vorige vergadering:  

• Behoudens kleine tekstuele wijzigingen, onveranderd. 

 

Mededelingen:  

• We hebben een af bericht gekregen van Angelique. 

Ingekomen stukken.  

• Rekening binnengekomen van Dorpswerk. RJ zal ‘m betalen. 

• Er is een vraag binnengekomen van iemand die genealogieonderzoek doet over de 

locatie van het gemeentehuis. Is door RJ beantwoord.  

• Er is kleding gestolen van een waslijn. Betrokken bewoner vroeg of wij daar iets aan 

konden doen. Verwezen naar politie. 

Bespreekpunten. 

• Kerstboom. 

Het plan is om ook dit jaar weer een kerstboom te plaatsen voor het café. Angelique vindt 

het ook een goed idee. Het lijkt de dorpsraad leuk om ook een kerstborrel te organiseren. 

Een borrel waarbij onder het genot van een glaasje glühwein, of een bakje erwtensoep 

elkaar te ontmoeten en te spreken onder de boom. Vraag is even hoe dit vormgegeven 

moet worden. Idee is dat Angelique primair de uitvoering voor haar rekening zal moeten 

nemen. Vorig jaar bleek het echter te kort dag om een en ander te organiseren. Nu is er 

meer tijd idee is om een klein slim clubje in te richten die zich met dit evenement 

bezighoudt. Voorstel is dat Nico, Cor en Angelique, een voorstel maken. 

 

Jaaragendapunten: 

• Nieuwe leden. DS en CB stoppen en zijn niet herkiesbaar. FS, RJ en JK blijven. Plek 

voor nieuwe leden.  

o In oktober vindt een kascontrole plaats (RJ) uitslag wordt gepresenteerd op de 

jaarvergadering. 

o Ruiterstok en Floor moeten worden uitgenodigd voor de jaarvergadering. 



 

 

2 

 

  

o Er is ook gesproken over het houden van een jaarvergadering. In Coronatijd 

onmogelijk. Daarom online vergadering regelen? Presentatie online. Er wordt 

nagegaan wie de video zou kunnen verzorgen. 

 

• Kvk. JK gaat het secretariaat overnemen. DS regelt het met de KvK. 

 

• Afscheid meneer Bruijnooge 18 September.  

Niemand is in de gelegenheid de avond te bezoeken. 

 

• Ophalen afval. 

Er heeft een mailwisseling plaatsgevonden met 14072 over een aantal onderwerpen 

(Ziew bijlage). Dhr. Den Hartog van gemeente wordt uitgenodigd voor de 

dorpsraadvergadering. Isabel merkte op dat de aanbiedregels ook te zien zijn in de app. 

Gemeente denkt ook na over ondergrondse containers. Heeft de dorpsraad gevraagd 

daarover mee te denken. 

  

• Dorpsagenda. 

Momenteel is er weinig te melden. Daarom is de dorpsagenda een maand uitgesteld. 

 

• Vrachtwagen klem. 

Er heeft een vrachtwagen klem gezeten op de Pinksterblomstraat door verkeerd 

geparkeerde auto’s. De afdeling verkeer van de gemeente in de persoon van Peter de 

Wit gaat kijken wat eraan gedaan kan worden om herhaling te voorkomen.  

 

• Wij gaan weer naar school. 

Er is een aanvraag gedaan voor spandoeken “Wij gaan weer naar school” bij veilig 

verkeer Nederland. Was te laat voor dit jaar maar we gaan ze volgend jaar wel plaatsen. 

Ze mogen echter niet aan de bruggen worden bevestigd.  

Overigens mag de feestverlichting ook niet aan d bruggen worden bevestigd. FS is 

daarover nog in overleg. 

 

• Wateroverlast parkeerplaats Sporthal. 

Op de parkeerplaats bij de Sporthal zijn tegels gelegd met als doel voor goede 

afwatering te zorgen. Hierbij is “hol” gestraat, wat niet zo’n succes lijkt. Belijning lijkt ook 

erg handig en we willen graag dat er nabij de greppel een hekje wordt geplaats om te 

voorkomen. Dat er kleine kinderen in gaan vallen. 

 

• N243  

De aanbestedingsprocedure loopt nu. 
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• Afdeling Groen. 

Jeroen, Anita B. en FS. Hebben een rondje gemaakt door het dorp. 15-09 doen ze dat 

nog een keer. Het heeft geleid tot leuke ideeën ten aanzien van het opfleuren en 

vergroenen van de perken. Verder is het voornemen alle dode planten te verwijderen en 

de perken weer verder op te vullen. 

 

• Nieuwbouw Tames Visserstraat 

De omgevingsvergunning is ingediend. Wij hebben nog geen tekeningen gezien. Er is 

bezwaar ingediend met als argument de hoeveelheid parkeerplaatsen. Ook is de ligging 

ten opzichte van het kleinste huisje benoemd.  

FS heeft verder de gemeente verzocht weer te maaien.   

 

• Dorpsvisie. 

Er wordt weer een gesprek gearrangeerd met de gemeente. Dorpsraad gaat zelf ermee 

aan de slag en voert eigen agenda.  

 

• Speeltuin naast de Ruiterstok. 

Speeltuin is nu op slot, vraag is wanneer hij wordt geopend. FS gaat hierachter aan.  

 

• Rondvraag.  

o Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de parkeerdruk in het dorp. Die is veel 

te hoog. De gemeente buigt zich over dit probleem. Wordt vervolgd.  

Sluiting. 

 

Openstaande agendapunten: 

 

1.Portefeuilleverdeling Dorpsraad 

2. 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 Overleg gevelsteen kompas U FS 10-07-20 

 



 

 

4 

 

  

Bijlage reactie Afvalvragen. 

Naar aanleiding van het overleg van gisteren hierbij de opmerkingen vanuit het dorp m.b.t. het ophalen 

van het vuil in Schermerhorn. 

- oranje bakken van slechte kwaliteit, daardoor veel stuk en vervangende bak duurt lang voor hij er is. 

Wij zijn ook niet echt blij met deze ‘erfenis’ van de HVC. Bewoners kunnen een melding doen van een 

kapotte bak, dan wordt deze vervangen. Onze eigen bakken zijn sterker We beraden ons nog of we alle 

bakken gaan vervangen 

  

- bakken bij Tames Visserstraat staan op de wind en waaien open of helemaal weg waardoor vuil op 

straat komt te liggen. 

We zijn bezig met het maken van plannen voor aanbiedlocaties, bewoners en de dorpsraad krijgen de 

gelegenheid hier op te reageren. Tot die tijd (maar daarna ook) de volgende tips: Als bewoners zorgen 

dat het deksel gesloten is dan waait deze niet zomaar open. Als er harde wind verwacht wordt, zet de 

container dan zo kort mogelijk voor het inzamelmoment aan de weg. Verzamel plastic zoveel mogelijk in 

bv pedaalemmerzakken, als het dan mis gaat dan waait het niet allemaal los over straat 

  

- Stickers op kliko's ging niet goed, niet iedereen had sticker gekregen en daardoor veel onvrede over het 

niet legen van de bakken. Bewoners van appartementen hebben blijkbaar ook stickers gekregen maar die 

hebben geen eigen kliko,.. ruimte voor verbetering zou ik zeggen. 

Ok, ik kan het verklaren maar dat doet er niets aan af.  

  

- voorheen HVC en daarvoor GPGroot hadden we zelden problemen en nu een hoop veranderingen en 

naleving van regels zorgt voor onbegrip en verwarring bij bewoners. "Het zou wel goed koper moeten, 

dan lever je wel in op de kwaliteit van het ophalen" is een reactie uit het dorp. Ik denk dat communicatie 

het sleutelwoordis in dit geval. 

ok 

  

- bakken worden niet op de plek teruggezet waar hij stond en het is soms echt 20 meter verder dat de 

bak dan staat. Ook worden de bakken na het legen niet netjes weggezet waardoor ze op de rijbaan 

blijven staan met gevaar voor verkeer/fietsers. 
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Zodra de aanbiedlocaties zijn vastgesteld zullen onze medewerkers de containers ook op die locaties 

terug zetten. Tot die tijd krijgen vraag ik onze medewerkers de containers terug te zetten waar ze zijn 

aangetroffen 

  

- het groeperen van de bakken gebeurde de laatste paar keer door iemand die voor de auto uit liep, op 

zich een goede actie maar ze werden voor geparkeerde auto's en inritten gezet, op veel plekken was er 

vlak naast gewoon plek. Graag aandacht hiervoor. 

Met het aanwijzen van aanbied plaatsen moet dit grotendeels zijn opgelost. Het blijft op sommige 

locaties overigens wel altijd schipperen met de ruimte natuurlijk 

  

- de persauto's en de "glasbakauto" rijden erg hard door het dorp harder dan 30km/u.  

30 km is de max maar voor vrachtwagens is dat echt niet aan te raden. Zeer onveilig. 

Dit is doorgegeven aan de chauffeurs. Deze geven aan dat de infrastructuur zich er niet voor leent om (te) 

hard rijden. Het kabaal van de wagen kan bij optrekken de suggestie van snelheid wekken. 

  

- de auto's hebben geen open splitbelader waardoor bij het legen van de bakken vaak veel stof vrijkomt 

wat erg vervelend is voor de vuilnismannen.  

Door het zoeken naar aanbiedlocaties voor zijbelading, het plaatsten van ondergrondse containers voor 

restafval is dit probleem straks hopelijk deels op gelost. Voor zover ‘veel stof’ afkomstig is van bouw en 

sloopafval zullen wij bewoners hierop blijven aanspreken.  

  

- vuilnismannen lopen ook te klagen tegen bewoners over het niet hebben van verzamelplaatsen, de 

inhoud van de bakken en het stof. Ze klagen ook tegen mensen die zich aan de regels houden. Daardoor 

ontstaat een minder goed imago van de ophaaldienst. Tip om daar eens naar te kijken. 

- het mee laten gaan van handhaving is bij sommige in het verkeerde keelgat geschoten en werd als 

intimiderend ervaren. Misschien is een andere aanpak beter. 

Reactie van de chauffeurs 

Graag zal stadswerk in samenspraak met o.a. de dorpsraad een plan op stellen om de situatie handelbaar 

te kriijgen. Dit betreft met name de aanbiedplaatsten.  
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Daarnaast kan de dorpsraad een adviserende rol spelen richting burgers en stadswerk om eventuele 

frustraties van beide zijden toe te lichten en inzichtelijk te  krijgen.  

Doelende hierbij op de intimiderende beleving van burgers bij het door stadswerk ingezette team van 

toezicht en handhaving. Bovenstaande is get gevolg van verkeerd aanbieden van afval door burgers. 

Ruim 80 tot 90% van afval dat wordt aangetroffen in containers is niet het juiste. Ook hier kan de 

dorpsraad een belangrijke functie als adviesorgaan fungeren richting burgers waardoor er een collectieve 

mentaliteitsveranderig tot stand kan komen. 

  

- de brieven die tot nu toe verstuurd zijn m.b.t. afval inzamelen zijn niet bij iedereen aangekomen en 

hebben een wat strenge belerende toon. Is de reactie van de inwoners.  

Nemen we mee bij eventuele volgende brieven 

  

Ik bied u aan om een volgende brief eerst aan de dorpsraad te laten lezen en misschien hebben we dan 

wat tips voor verbetering. En wij willen eventueel ook een bericht op onze site zetten over dit onderwerp 

als dat de communicatie helpt te verbeteren. 

Daarvan maken we graag gebruik 

  

Ook willen we uw reactie op deze mail bespreken in de dorpsraad vergadering van September. En u voor 

de vergadering van oktober uitnodigen om eens over het onderwerp en de plannen in de toekomst te 

praten. 

 


