Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 08 maart 2021
Plaats
Aanwezig
Tijd

: Online vergadering
: VZ Frans Schuurman (FS), PM Robert-Jan Huijser (RH), SEC Jan Koning (JK)
(Not), Ari Peterse (AP), Henrico Timmer(HT).
: 20:00 - 22:22 uur

Inspreker: Patrick Koot
Meneer Koot heeft aan de Dorpsraad aangegeven dat hij graag een plan zou willen presenteren
voor de bouw van 25-50 woningen in de Mijzenpolder achter de Westmijzendijk. Zijn doel is op
deze wijze meer woonruimte creëren voor de bewoners van Schermerhorn. Hij geeft aan dat hij,
vanuit contacten in het dorp, heeft vernomen dat daar behoefte aan is.
Hij vraagt hierover de mening van de Dorpsraad. De Dorpsraad stelt zich op het standpunt dat zij
de belangen van de dorpsbewoners behartigt, maar in dit soort zaken niet het dorp
vertegenwoordigd. Om die reden kan en wil de Dorpsraad geen mening geven over een dergelijk
idee. De Dorpsraad betwijfelt overigens of het aangegeven gebied in aanmerking komt voor het
bouwen van een nieuwe wijk.
Het advies van de Dorpsraad aan meneer Koot is dan ook om nader onderzoek te doen.
Hiervoor lijkt de gemeente Alkmaar in eerste instantie de meest aangewezen plek. Los daarvan
denkt de Dorpsraad dat het verstandig is dat meneer Koot eerst onderzoek doet naar de
daadwerkelijk feitelijke behoefte in het dorp zelf. Mocht het zo zijn dat deze behoefte kan worden
aangetoond, de gemeente het plan steunt, er concrete plannen liggen (tekeningen en
berekeningen) en er draagvlak in het dorp is voor de plannen, de Dorpsraad pas dan een
afgewogen mening kan vormen.
Notulen vorige vergadering:
De notulen worden goedgekeurd. Alle “punten naar aanleiding van” komen als bespreekpunten
aan de orde in deze vergadering.
Mededelingen:
• Op 14 april is een bijeenkomst gepland voor de verenigingen. Daarbij is ervan uitgegaan
dat iedereen fysiek aanwezig zou kunnen zijn. De heer Fred van Zon heeft in een mail te
kennen gegeven dat hem dit niet realistisch lijkt. De Dorpsraad is het met hem eens en
er ligt nu een voorstel naar de gemeente om een dergelijke bijeenkomst digitaal te
houden.
• De tekst op het informatiebord bij de begraafplaats wordt vervangen. Dit stamt nog uit de
tijd van de gemeente Schermer. Er zal nu een Alkmaarse versie voor in de plaats komen.
• De snelheidsmeting op de Molendijk zal van de zomer herhaald worden. Dit omdat het
verkeersaanbod in de zomer sterk afwijkt van het verkeersaanbod in de winter. Met
name de grote hoeveelheid toeristische motoren, fietsers, wielrenners, wandelaars en
auto’s wijkt sterk af van het normale “winterverkeer”. De leden van de Dorpsraad vragen
zich af, of de plek waar de meting nu plaatsvindt, een handig is. Immers, verkeer richting
Ursem is nog maar nauwelijks op gang als men van de brug af komt. De snelheid wordt
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pas later op de dijk gemaakt. FS neemt hierover contact op met de verkeerskundige van
de gemeente Alkmaar.
FS heeft wederom bij de gemeente naar voren gebracht dat het bord met de
verkiezingsposters op een onhandige manier is geplaatst in het dorp. Wederom wordt
suggestie gedaan het bord te plaatsen voor de Ruiterstok.
De grenspaal tussen Schermerhorn en De Rijp is door Stadswerk schoongemaakt. De
Dorpsraad zal hierover vragen stellen aan de gebiedsconsulente (Isabel). De
verwachting is namelijk dat deze schoonmaak de opmaat is voor het schilderen van de
paal zodat hij weer in zijn oude luister hersteld kan worden.
Er is sprake van afvaldumpingen in zowel de Mijzenpolder als in de Eilandspolder.
Stadswerk heeft dit afval verwijderd.
Er komt een 30 km/h markering op de bruggen om het verkeer nogmaals te wijzen op de
snelheidsbeperking in het dorp.

Ingekomen stukken.
• Uitnodiging voor de bespreking van 14 april.
• Brief van de verkeerskundige met een reactie op de ingediende plannen met betrekking
tot parkeren.
• Afschrift van de motie van de VVD, CDA en GroenLinks waarin zij het college oproepen
om steun voor dorpshuizen in de kernen.
• Mail van Herman Brouwer over de bouwplannen aan de Oostmijzerdijk.
Bespreekpunten.
• Regionale energiestrategie
FS heeft onderzocht wat de plannen van de Beemster zijn met betrekking tot de
plaatsing van windmolens en of zonnepanelen op de grens Beemster- Schermer. Deze
plannen zijn er niet omdat het gebied beschermd is door Unesco. Wel mogen agrarische
ondernemingen windmolens op eigen erf plaatsen met de maximale hoogte van 6 m.
Ook de gemeente Koggenland zal geen windmolens plaatsen. De reden daarvoor is dat
gegeven de grootte van de bevolking de energieopdracht dermate klein is, dat plaatsing
ervan niet noodzakelijk is.
• Parkeren
Het onderzoek van de gemeente met betrekking tot het vergroten van het aantal
parkeerplaatsen heeft geleid tot drieënveertig ideeën vanuit de bevolking. Op grond van
de wet- en regelgeving bleken daarvan slechts negen passend. Uiteindelijk blijkt dat
vanuit deze ideeën er niet echt grote verbeteringen te realiseren zijn.
Er heeft nog geen terugkoppeling plaatsgevonden vanuit de gemeente over keuzes en/of
afwijzingen van de plannen. (Vraag aan Isabel). Tot 14 maart kan er op de plannen
gestemd worden via de site.
Er zijn een zestal parkeerplaatsen die niet of nauwelijks worden gebruikt omdat er een
boom overheen hangt. Vogels die deze boom bezoeken nemen het niet nauw met hun
uitwerpselen. Om die reden zet niemand zijn auto op deze plaatsen. FS gaat na of het
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mogelijk is de boom zodanig terug te snoeien of te verwijderen dat deze overlast wordt
opgeheven en de parkeerplaatsen normaal bruikbaar zijn.
Kaart Schermerhorn
De gebiedskaart op het informatiebord voor de Ruiterstok is verouderd en vergeeld. FS
heeft aan Isabel gevraagd of de gemeente wil zorgen voor een nieuwe kaart.
Het informatiebord aan de schuur van ’s Lands Welvaren.
Op dit moment is de sleutel in het bezit van onze oud-collega Cor. De vraag is of hij het
informatie bord wil blijven beheren. RJ gaat binnenkort met hem om de tafel met deze
vraag.
Er wordt voorgesteld om de notulen op dit informatiebord te publiceren. Ook wordt
geopperd om de notulen, voor belangstellenden die dit aangeven, ook per mail toe te
sturen aan bewoners. Deze mogelijkheid zal ook op het informatiebord worden
aangegeven. Natuurlijk zal ook hier ook een oproep gedaan worden voor, met name
vrouwelijke, kandidaten voor de Dorpsraad.
Parkeerterrein bij Sporting S.
Na aanpassing van het parkeerterrein ontstond er veel wateroverlast. Inmiddels zijn er, in
goed overleg met de gemeente, nog weer verdere aanpassingen gedaan aan het
parkeerterrein. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond.
Voorstel zonnepanelen bij Sporting S.
Het voorstel om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de sporthal, is aangehouden.
Eén en ander past in het onderzoek dat de gemeente aan het doen is met betrekking tot
het behoud en beheer vastgoed. Daarin wordt ook de duurzaamheidscomponent
meegenomen.
Overdracht sporthal
Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen. Het wachten is op taxatie van het gebouw. Er
zal dan een overzicht gemaakt worden van de waarde en de kosten. Het wachten is op
de afdeling vastgoed van de gemeente.
Slechte staat steiger.
De gemeente was niet op de hoogte van het bestaan van de steiger. Nu deze onder de
aandacht is gebracht, heeft Stadswerk de steiger in beheer genomen. Er is een budget
aangevraagd voor vervanging. Als dit wordt toegekend zal de steiger in 2022 worden
vervangen.
14-072 meldingen app
Het is nu mogelijk om met behulp van deze app, meldingen over kapotte lantaarns,
straatmeubilair, losliggende tegels en ander openbaar ongemak door te geven aan de
gemeente. De app is ook zo in te stellen dat men een melding krijgt wanneer welk afval
zal worden opgehaald. Zo kan je toch nog op tijd de juiste container aan de weg zetten.
Feestverlichting bruggen
Al eerder is het voorstel gedaan om in de winter de bruggen te voorzien van lichtjes.
Omdat de bruggen van de gemeente Alkmaar zijn, moet dit wel in overleg met de
gemeente. Daarnaast moet er geld gevonden worden om de verlichting van aan te
schaffen. Er wordt geopperd dat dit mogelijk via een burgerinitiatief kan. FS zoekt uit wat
er mogelijk is en RJ buigt zich over het burgerinitiatief.
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Website
Er zijn nog steeds problemen met het plaatsen van artikelen op de website. Dit heeft te
maken met een technische onvolkomenheid die nog niet is opgelost. Aanstaande
donderdag zal RJ zich hierover buigen met een expert op dit gebied. De verwachting is
dat het probleem dan snel uit de wereld is.
Bericht op de website namens de ijsclub.
Het bericht over het niet openen van de ijsbaan is goed ontvangen, er waren geen
afwijzende reacties, wel een aantal lovende.
Nieuwsbrief
Voorstel is om een nieuwe nieuwsbrief uit te brengen. Daarin kunnen de meest actuele
onderwerpen ook langs die weg naar voren worden gebracht. Daarnaast zullen dan ook
de beide nieuwe Dorpsraadleden nader worden voorgesteld. RJ maakt een voorzet.
Rondvraag
Geen punten

Sluiting.

Openstaande agendapunten:
1.Portefeuilleverdeling Dorpsraad
Actie- / aandachtspunten:
(U=uitvoering M=Monitoring)
Start

Onderwerp

?

Wie

08-03-21

Verkeerskundige bellen plaatsing snelheidsmeter

U

FS

08-03-21

Ophalen archief Dorpsraad & Jaaragenda

U

JK

08-03-21

Beheer informatiebord

U

RJ

08-03-21

Feestverlichting bruggen

U

FS/RJ

08-03-21

Website weer operationeel maken

U

RJ

08-03-21

Nieuwsbrief

U

RJ

UGD:
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