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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 08 februari 2021 

 

Plaats  : Online vergadering 

Aanwezig  : VZ Frans Schuurman (FS), PM Robert-Jan Huijser (RH), SE Jan Koning (JK) 

(Not), Ari Peterse (AP), Henrico Timmer(HT). 

Tijd  : 20:00 - 22:15 uur 

 

De voorzitter heet de twee nieuwe leden welkom bij de Dorpsraad. Hij vertelt iets over de historie 

en het doel van de Dorpsraad en gaat kort in op de werkwijze van de Dorpsraad. 

 

Notulen vorige vergadering:  

De notulen worden goedgekeurd. Alle “punten naar aanleiding van” komen als bespreekpunten 

aan de orde in deze vergadering. 

 

Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Ingekomen stukken. 

- Er is een lijst met antwoorden van Isabel naar aanleiding van de vragenlijst van de Dorpsraad. 

- Uitnodiging van de gemeente Alkmaar aan de lokale verenigingen voor een hernieuwd overleg 

  over de verschillende accommodaties in het dorp. Dit op een nader vast te stellen datum. 

 

Bespreekpunten. 

• Regionale energiestrategie 

De gemeente Alkmaar heeft als doel om in 2030 minder CO2 uit te stoten. Dat betekent 

dat er rond die tijd 35 terra watt aan duurzame energie moet worden opgewekt. Men 

denkt dat te bereiken met behulp van windmolens en zonnepanelen. Er vindt een 

onderzoek plaats naar waar deze windmolens en zonnepanelen kunnen worden 

geplaatst. Uitkomst van het onderzoek is dat deze niet in de Schermer zullen worden 

geplaatst. De reden hiervoor is dat de Schermer een karakteristiek landschap heeft, waar 

onder andere sprake is van veel weidevogels die men niet wil verstoren. Daarnaast 

bevindt zich in de Schermer nogal wat beschermd gebied. 

Er is gezocht naar andere locaties samen met de gemeente Heiloo. Daaruit is naar voren 

gekomen dat de meest voor de hand liggende plek voor windmolens in de Boekelemeer 

is en dat er langs de A9 ruimte is voor een groot areaal aan zonnepanelen. 

De Dorpsraad is nu aan het bekijken of er in de omliggende gemeenten, zoals 

Koggenland of de Beemster, geen plannen worden ontwikkeld om zonnepanelen of 

windmolens te plaatsen tegen de rand van de Schermer. 

In De Rijp zijn particulieren gestart met het onderzoeken of er gebruik gemaakt kan 

worden van waterstof via de bestaande gasleidingen. 

• Parkeernormen 

De Dorpsraad heeft moeite met de door de gemeente Alkmaar gehanteerde 

parkeernormen. De gemeente gaat er van uit dat de parkeernorm die geldt voor het 
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centrum van Alkmaar ook geld voor het centrum van Schermerhorn. Echter in het 

centrum van Alkmaar heb je alle voorzieningen op loopafstand, waar je vanuit 

Schermerhorn voor voorzieningen altijd het dorp uit moet. Dat betekent dat de noodzaak 

van een auto in Schermerhorn veel groter is dan in het centrum van Alkmaar. Hierdoor 

zijn er meer auto’s in Schermerhorn. Alkmaar hanteert naar de mening van de Dorpsraad 

dan ook een onrealistische rekennorm.  

De Dorpsraad heeft gekeken hoe de gemeente Koggenland een norm heeft bepaald. Die 

is relatief simpel. Een woning van 80 m² geeft recht op plek voor 1,4 auto. Is de woning 

groter dan geldt een norm van 1,8 auto. De Dorpsraad beraadt zich op hoe we de 

gemeente kunnen bewegen de parkeernorm voor Schermerhorn realistischer te maken. 

De gemeente heeft een brief aan de dorpsbewoners geschreven met het verzoek na te 

denken over meer mogelijkheden voor parkeren. De Dorpsraad heeft hierop gereageerd 

met een aantal voorstellen. Het is de Dorpsraad bekend dat ook andere mensen uit het 

dorp een zienswijze hebben ingediend. 

(Openstaande vraag voor Isabel). 

• Sluiting van het café ’s Landswelvaren. 

De Dorpsraad begrijpt de aanleiding voor de sluiting. De voorzitter heeft in interviews op 

radio en tv, zijn zorgen geuit over de teloorgang van de voorzieningen in het dorp. 

Ter vergadering wordt uitgebreid ingegaan op de sluiting van het café maar ook de 

ontwikkelingen die ertoe leiden dat er steeds meer voorzieningen uit het dorp verdwijnen, 

terwijl tegelijkertijd de gemeente Alkmaar zich terugtrekt als initiator en financier van het 

sociaal maatschappelijk beleid in de kernen. De gemeente profileert zich als 

ondersteuner van lokale initiatieven, maar trekt zich steeds meer terug waar het gaat om 

gemeentelijk vastgoed en het vasthouden van activiteiten die daar plaatsvinden. 

Met het vertrek van Angelique en Kees verdwijnen er ook veel activiteiten uit het dorp, 

denk hierbij aan Paaspop, de kermis, et cetera. 

De Dorpsraad denkt na over hoe dit gat weer gevuld kan worden en daarnaast over de 

noodzaak van een dorpshuis. De vraag is echter ook of daar behoefte aan bestaat en 

hoe zoiets dan kan worden gerealiseerd. 

De Dorpsraad zal dit inbrengen in het overleg met de gemeente en de verenigingen. 

(Openstaande vraag voor Isabel. Naast dit agendapunt worden voor dit overleg ook 

andere agendapunten naar voren gebracht bij de gemeente). 

• Parkeerterrein bij Sporting S. 

Na aanpassing van het parkeerterrein ontstond er veel wateroverlast. Inmiddels zijn er, in 

goed overleg met de gemeente, aanpassingen gedaan aan het parkeerterrein. Zo zijn er 

afwateringen aangebracht naar de naastliggende sloot. De werkzaamheden zijn nog niet 

in zijn geheel afgerond. Maar er wordt aan gewerkt en het wordt langzaam beter. 

• Samenwerken in “Teams”. De Dorpsraad is aan het onderzoeken of voor het houden van 

de virtuele vergaderingen gebruik gemaakt kan worden van Microsoft Teams. Dit lijkt te 

gaan lukken. Robert-Jan gaat dit verder onderzoeken. 
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Lijst van Isabel. 

• Activiteiten rondom parkeren en ondergrondse vuilcontainers. De Dorpsraad is bang dat 

deze twee projecten langs elkaar heen gaan werken. De gemeente geeft aan dat er met 

elkaar wordt afgestemd. 

• Hondenuitlaatplekken. Er is nog geen reactie van de gemeente op de door de Dorpsraad 

ingebrachte punten. Uit navraag blijkt dat de brief is ontvangen maar dat men er nog niet 

op heeft kunnen reageren. HT geeft aan dat hij -pas na eigen initiatief naar de gemeente 

toe- een bevestigende reactie op zijn, op persoonlijke titel gestuurde, bezwaarschrift 

heeft ontvangen. 

• Vergadering Alkmaar en lokale verenigingen. Er is wel een uitnodiging binnen, maar de 

datumprikker loopt uit de data, terwijl er nog geen harde afspraak over een bijeenkomst 

is. De Dorpsraad is benieuwd naar de status van deze vergaderdatum. 

• Het is onduidelijk nog wanneer de gemeente overgaat tot het evalueren van het 

fusieproces tussen de gemeente Schermer en de gemeente Alkmaar. 

• Regionale energiestrategie. Gebleken is dat er geen fysieke bijeenkomst zou worden 

gehouden maar dat dit virtueel plaats heeft gevonden. 

• Standpunt van de gemeente over de aanleg van glasvezel in de dorpskernen. De 

gemeente Alkmaar stelt zich op het standpunt dat alle bewoners de beschikking moeten 

hebben over een breedbandverbinding. Om die reden wordt nu in Alkmaar glasvezel 

aangelegd. Dat gebeurt ook in Ouddorp, Graft en De Rijp. Schermerhorn is voorzien van 

Ziggo breedband. Om die reden is er geen directe aanleiding voor de gemeente om 

glasvezel in Schermerhorn aan te leggen. Wel stimuleert zij aanbieders om dit te gaan 

doen. De Dorpsraad betreurt dit standpunt omdat, anders dan op glasvezel, er voor 

breedband in Schermerhorn dan maar een aanbieder zal zijn. 

• Parkeervakken bij de voormalige Spar. De gemeente geeft aan dat er drie parkeervakken 

gerealiseerd zullen worden bij de verbouwing van de Spar. De Dorpsraad is benieuwd 

waar deze parkeervakken dan ingepland zijn. Dit zal opnieuw worden voorgelegd aan  

Isabel. 

• Er zijn nog een aantal vragen aan de verkeerskundige die nog onbeantwoord zijn. FS 

gaat hierover een mail aan hem sturen. Indien hier geen of onduidelijke antwoorden op 

komen, zal Isabel worden gevraagd hier antwoord op te krijgen. 

 

Rondvraag 

RJ wil graag overstappen naar de Rabobank. Er is indertijd gekozen voor de egiobank, 

dit vanuit kostenoogpunt. Echter de kosten middelen zich bij alle banken en daardoor is 

er geen aanleiding om niet over te gaan naar de Rabobank. Bijkomende reden is dat de 

Rabobank veel initiatieven sponsort in het dorp en zich daarmee betrokken toont bij de 

activiteiten van het dorp.  

 

Sluiting. 
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Openstaande agendapunten: 

 

1.Portefeuilleverdeling Dorpsraad 

2. Verlichting bruggen 

 

Actie- / aandachtspunten:  

(U=uitvoering M=Monitoring) 

Start Onderwerp ? Wie UGD: 

09-11-20 Verkeerskundige bellen over toegezegde plannen  U FS  

09-11-20 Ophalen archief Dorpsraad U JK  

 


