Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 10 mei 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 - 22:00 uur

Notulen vorige vergadering.
Met uitzondering van een kleine tekstuele aanpassing zijn er geen op- of aanmerkingen op de
notulen van de vorige vergadering.
Mededelingen.
• De gebiedsconsulente Isabel is ziek. Daardoor is ze niet of slechts zeer moeilijk
bereikbaar
• RH heeft bij Isabel zijn ongenoegen geuit over de enquête “ouderen bewegen”. Daarvoor
heeft Isabel haar excuses aangeboden.
• Bij het speelplaatsje op de hoek van het Westeinde en de Zwartedijk is op verzoek van
de Dorpsraad het bankje vervangen.
Ingekomen stukken.
• Een oud dorpsbewoner heeft aan RJ laten weten dat hij plannen heeft om op het B-veld
van Sporting S camping te realiseren. Hij heeft hierover naar zijn zeggen contact gehad
met een ambtenaar van de gemeente Alkmaar, die hier niet afwijzend op heeft
gereageerd. Hem werd door deze ambtenaar geadviseerd de Dorpsraad te vragen wat
deze van het plan vindt.
De rol van de Dorpsraad is, bij dit soort particuliere initiatieven, die van een
procesbewaker en geen besluitvormend orgaan. In die zin zal de Dorpsraad zich dan ook
nooit over de inhoud van een dergelijk plan uitspreken. Het is aan de initiatiefnemer van
dit soort plannen om zelf de bewoners van het dorp te informeren over de inhoud en de
gevolgen van dergelijke plannen. De Dorpsraad ziet erop toe dat dit dan ook gebeurt en
dat er rekening wordt gehouden met de wensen en bezwaren van de bewoners.
RJ zal de persoon in kwestie vragen met welke ambtenaar hij dit heeft besproken.
Stand van zaken:
• Bijeenkomst gemeente en lokale verenigingen.
In tegenstelling tot wat er door de gemeente is beloofd, zijn er nog steeds geen stukken
toegestuurd. FS zal de gemeente benaderen en met klem de beloofde stukken opvragen.
•

Parkeerplaatsen
Naar nu blijkt is de verkeersdeskundige niet langer werkzaam voor de gemeente.
Inmiddels is er voor hem een vervanger gevonden, binnenkort volgt er een
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kennismaking.
Binnen de Dorpsraad gaan stemmen op om de krant te benaderen, in de reactie op het
“borst roffelende” stuk, waarin de wethouder aangeeft een veelheid aan parkeerplaatsen
samen met de bewoners te hebben gevonden. De beleving van de Dorpsraad is echter
heel anders en we zijn over het proces erg teleurgesteld. Om die reden wordt overwogen
het feitenrelaas met betrekking tot de totstandkoming van het nieuwe parkeerplan aan de
krant aan te bieden.
De Dorpsraad is teleurgesteld over de zoveelste communicatie misser van de gemeente
Alkmaar. Omdat dit een structureel karakter lijkt te hebben, is het plan opgevat dit met de
fracties uit de raad te bespreken. Immers, zij kunnen ertoe bijdragen dat de
samenwerking van de gemeente met de kleine kernen wordt verbeterd. Aanvullend wordt
geopperd dat het dan ook handig is om de krant van dit initiatief, met reden, op de
hoogte te stellen.
Bespreekpunten.
• Winkeltje Arie Terra
Er is contact geweest met de familie over de inventaris van het winkeltje. De familie
erkent de waarde ervan voor het dorp. Op dit moment, mede door de drukte van de
aanstaande verhuizing, wil men met betrekking tot de inventaris van het winkeltje nog
geen definitieve keuzes maken.
•

Zuidje
Het Zuidje krijgt nieuwe bestrating. De Dorpsraad is hierdoor wat overvallen, het was niet
gemeld. Er is de gemeente verzocht de steensoort aan te passen aan het karakter van
het straatje. Echter, omdat de bestellingen zijn gedaan en de stenen zijn geleverd, zal
het plaveisel bestaan uit betonstenen in plaats van wat karaktervoller gebakken klinkers.

•

Molendijk tussen Schermerhorn en Grootschermer.
De dijk gaat grootschalig aangepakt worden. Dat wil zeggen dat er gedurende enige
maanden een wegafsluiting zal zijn. De fundering van de weg zal volledig worden
vervangen, waarna er nieuw asfalt zal worden gelegd. Het is op dit moment niet duidelijk
op welke manier het verkeer zal worden omgeleid. FS zal contact opnemen met de
Dorpsraad van Grootschermer.

•

Voormalige Spar
In de voormalige Spar zullen op de benedenverdieping twee appartementen worden
gerealiseerd. Deze zullen samen met het appartement op de eerste verdieping worden
verkocht. Er circuleert een tekening waarbij er aan de voorkant van het pand een drietal
parkeerplaatsen zijn ingetekend. Deze parkeerplaatsen kunnen echter niet worden
gerealiseerd omdat op die plek door de gemeente ondergrondse vuilcontainers zijn
gepland.
Het is nu onduidelijk waar deze parkeerplaatsen wel worden gerealiseerd. FS zal de
gemeente bevragen hoe dit in het definitieve plan is opgenomen.
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•

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Alle verenigingen en stichtingen in Nederland zijn vanaf 1 juli verplicht te voldoen aan
deze wet. Bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen worden
verplicht procedures te bespreken, afspraken vastleggen en deze binnen de vereniging
of stichting te borgen. Dat geldt ook voor de Dorpsraad. Omdat HT deze procedure ook
inzet voor Sporting S, bekijkt hij ook welke consequenties de invoering van deze wet voor
de Dorpsraad heeft.

•

Actielijst Isabel.
Wordt i.v.m. ziekte wederom aangehouden.

Rondvraag
•

Geen punten

Sluiting.

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

Onderwerp

?

Wie

08-03-21

Ophalen archief Dorpsraad & Jaaragenda

U

JK

08-03-21

Beheer informatiebord

U

RJ

08-03-21

Feestverlichting bruggen

U

FS/JK

10-05-21

Vraag inzake camping aan betrokkene

U

RJ

10-05-21

Stukken vergadering opvragen bij gemeente

U

FS

10-05-21

Benaderen fracties

U

FS/JK/RJ

10-05-21

Opstellen feitenrelaas betrekkingen gemeente

U

Allen

10-05-21

Contact met DR Grootschermer over Molendijk

U

FS

10-05-21

Plaats parkeerplaatsen Spar – Gemeente?

U

FS

10-05-21

Uitvoering WBTR

U

HT

UGD:
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