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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 12 Oktober 2020  
 
Plaats :  De Horn  
Aanwezig :  VZ Frans Schuurman (FS), PM Robert-Jan Huijser (RH), Jan Koning (JK) 

(Not), Ria (inspreekster)  
Afwezig :  Cor Bellekom (CB), Debby Stoop (DS), [Beide met bericht]  
Tijd :   20:00 - 21:55 uur  
Bijlage :  
 
Inspreekster : Ria  

• Ria deelt met de aanwezige haar ervaringen met het vrachtverkeer in het dorp. Met 
name zware vrachtauto’s rijden te snel door het dorp. Gevolg hiervan is dat er 
trillingen ontstaan die in huis voelbaar zijn. Tijdens een wandeling vond zij een bordje 
waarbij er aandacht gevraagd werd voor deze trillingen en verzocht werd niet harder 
dan 15 km te rijden met een zware vrachtwagen. Haar idee is om de gemeente te 
benaderen om te vragen of dergelijke bordjes ook bij de toegangswegen van het dorp 
geplaatst kunnen worden. De Dorpsraad vindt het een goed idee. FS zal dit opnemen 
met de gemeente. Daarnaast bracht Ria naar voren dat het wellicht een goed idee is 
om metingen te verrichten over de verkeersdruk in het dorp. De reden daarvoor is dat 
de op die manier kunnen monitoren wat de effecten zijn van het aanpassen van de 
N243. Als we nu gaan meten kennen we de situatie voor de aanpassing, kunnen 
nagaan wat de effecten op het verkeer zijn tijdens de aanpassing. Ook effecten van 
de verkeersdruk na de aanpassing kunnen zo in beeld worden gebracht. Dit is mede 
van belang om te kijken wat effecten van de afsluiting van het Zuidje zijn. De 
verwachting is dat de verkeersdruk op andere plekken in het dorp daardoor fors op 
gaat lopen.  

 
Notulen vorige vergadering: 

• Er wordt nog een vergaderonderdeel gemist. Dit wordt in de definitieve versie 
toegevoegd. Notulen verder ongewijzigd vastgesteld. 

 
Mededelingen:  

• Geen. 
 

Ingekomen stukken: 

• Statuten van het kleinste huisje met daarbij een brief waarin wordt gevraagd of we als 
Dorpsraad de statutair toegewezen zetels nog steeds gehandhaafd willen.  

• Tekeningen van de commissie groen waarop staat aangegeven welke ideeën er zijn 
met betrekking tot verbetering en/of kleuring van het groen in het dorp. 

• Mail van Stadswerk072 over hun initiatief over te gaan tot het zogenaamd omgekeerd 
inzamelen van afval. Dat wil zeggen dat bewoners restafval in ondergrondse 
containers in de dorpskern moeten deponeren.  

• Stukken met betrekking tot de kascontrole van de Dorpsraad.  

• Stukken met betrekking tot de verbouwing van de voormalige spar. 
 
Bespreekpunten: 

• Kerstevenement 
Gegeven de ontwikkelingen rondom corona, lijkt de Dorpsraad geen goed idee 
om het in de vorige vergadering geopperde kerstevenement doorgang te laten 
vinden. Daarom is het voorstel alleen een boom en verlichting in te richten op de 
afgesproken plek. Idee is wel om te bezien of het mogelijk is om het idee van 
verbinding tussen dorpsgenoten op een andere manier vorm te geven. Een en 
ander zal ook ter sprake worden gebracht in een nog te schrijven nieuwsbrief.  
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• Dorpsagenda  
Op de website van de Dorpsraad is nu een dorpsagenda geïnstalleerd. De 
dorpsagenda wordt nu ook digitaal aangeboden. Als je op een item in de agenda 
gaat staan opent zich een klein schermpje met beperkte informatie over wat er te 
doen is. Uitdaging is om actueel te houden. Alle verenigingen zijn hierbij 
uitgenodigd om hun informatie op te sturen naar de coördinatrice Gerie Hordijk: 
g.hordijk@rswp.eu, maar ook graag als iets niet doorgaat. Helaas is er op dit 
moment weinig nieuws en wordt er weinig georganiseerd. Dat heeft ertoe geleid 
dat het maken van een papieren versie van de dorpsagenda wordt uitgesteld.  
 

• Dorpsvisie 
De volgende stap bij het maken van de dorpsvisie is om in overleg met RSPW 
een bijeenkomst organiseren waarbij verenigingen en andere belangengroepen in 
het dorp zijn uitgenodigd om mee te denken over de samenstelling van de 
dorpsvisie. FS gaat samen met JK een procesopzet maken voor de complete 
dorpsvisie. (FS/JK)  
 

• Afval 
De afspraken zoals die zijn gemaakt met Stadswerk072 worden in de beleving 
van de vergadering goed nagekomen. De bakken worden nu gewoon geleegd. 
Wel blijft Stadswerk072 benadrukken dat er vooral goed gekeken moet worden 
naar wat er wel en niet in welke bak mag en moet worden aangeboden. Op 
termijn wil men toe naar een nieuwe manier van inzamelen. In die zin wordt er 
gedacht over het plaatsen van meer ondergrondse bakken voor het restafval. 
Daarnaast wordt er gekeken naar de opstelling van Kliko opstelplaatsen. Dat wil 
zeggen 3 concentraties van Kliko’s die het ophalen vergemakkelijken, omdat men 
dan in staat is met een mechanische arm bakken te legen. Daartoe is een 
onderzoek gedaan door een bureau die heeft bekeken waar deze opstelplaatsen 
kunnen worden gelokaliseerd. Deze kaart heeft men naar de Dorpsraad 
opgestuurd ter commentaar. Het is duidelijk dat het onderzoeksbureau dit vanaf 
afstand heeft gedaan. Veel opstelplaatsen zijn door de parkeerdruk niet 
bereikbaar. Verder zijn er veel opstelplaatsen gesitueerd op particuliere grond. Er 
is niet gekeken naar de kadastrale omlijning van de percelen. Conclusie van de 
Dorpsraad is dat dit plan terug moet naar de tekentafel en nodigt hierbij het 
onderzoeksbureau uit om samen met de Dorpsraad de mogelijkheden en 
onmogelijkheden in het dorp fysiek te bekijken. (FS)  

 

• Verkeer 
Er zijn door de Dorpsraad bij de gemeente een flink aantal punten met betrekking 
tot de verkeerssituatie in het dorp aangedragen. De gemeenteambtenaar heeft 
toegezegd hierop terug te zullen komen. Idee was om dit in de jaarvergadering te 
doen. Daarmee is een belangrijk thema het creëren van meer 
parkeergelegenheid. Jaarvergadering zal echter niet plaatsvinden. De ambtenaar 
heeft overigens zelf ook nog geen voorstellen aangeleverd.  
 

• Wateroverlast parkeerplaats 
Er is veel wateroverlast op de parkeerplaats bij de sporthal. De redenen daarvoor 
zijn in de vorige vergadering al naar voren gebracht. Inmiddels is de greppel 
gedicht. Gevolg is wel dat wateroverlast is toegenomen. FS heeft hierover een 
gesprek aangevraagd bij de gemeente, maar nog geen reactie gekregen.  
 

• B-veld Sporting S 
De gemeente heeft gevraagd aan de Dorpsraad om mee te denken over een 
nieuwe bestemming voor het zogenaamde B-veld. Er komt hierover overleg met 
Dorpsraad en een ambtenaar van de gemeente.  
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• Commissie groen 
De commissie groen is twee keer rond geweest in het dorp en hebben een kaart 
geproduceerd waarop ze hun voorstellen met betrekking tot het vergroenen van 
het dorp en het verbeteren van het aanwezige groen hebben weergegeven. Deze 
kaart wordt naar de gemeente gestuurd om te kijken wat er mogelijk is.  
 

• Speeltuintje Ruiterstok 
Het speeltuintje naast de Ruiterstok is nog steeds afgesloten. De Dorpsraad heeft 
de gemeente gevraagd waarom dit zo is. Er is echter nog geen antwoord.  
 

• Ontwikkeling voormalige Spar 
De nieuwe eigenaar van het pand is bij een aantal buurtbewoners van het pand 
langs geweest met een tekening van wat hij daar wil realiseren. In het gebouw 
zullen beneden drie appartementen komen en boven twee. De eigenaar heeft 
deze bewoners ook gevraagd naar hem toe te komen met vragen. De indruk is 
dat het voor een aantal mensen wat onduidelijk was wat precies de bedoeling is. 
Vast staat dat de vorm van het gebouw blijft behouden en dat met name de 
binnenruimte zal worden aangepakt. 
 

• Jaarvergadering 
De aanwezigen stellen vast dat op dit moment in de tijd en jaarvergadering geen 
goed idee is. Om die reden wordt er gekeken naar een andere vorm. Daarbij 
wordt gedacht aan het maken van een korte documentaire over de zaken die het 
afgelopen jaar aan de orde zijn geweest dit filmpje kan dan op de website worden 
geplaatst. Daarnaast kan er een PowerPoint gemaakt worden die ook op de 
website gepresteerd kan worden. De documentaire zal moeten bestaan uit korte 
interviewtjes met beelden van het onderwerp waar het over gaat. Op deze manier 
kunnen de corona regels ook gerespecteerd worden.  

 
Rondvraag 
Geen onderwerpen.  

 
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 

12-10-20 Gemeente vragen om 15km bord vrachtverkeer U FS 10-11-20 

12-10-20 Procesbeschrijving Dorpsvisie U JK 08-12-20 

12-10-20 Kliko-tekening bespreken met onderzoeksbureau U FS 10-11-20 

 


