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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 14 Juni 2021 

 

Plaats  : Kantine Sporting S 

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

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

Tijd  : 20:00 - 22:00 uur  

 

 

Notulen vorige vergadering. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering. 

 

Inspraak in de vergadering door Henk Willemse via Whatsapp  

Henk heeft zo’n anderhalf jaar geleden al eens een idee ingebracht bij de Dorpsraad over het 

stichten van een camping in de buurt van de sporthal. Nu het B veld door de gemeente wordt 

beheerd en nog niet direct een duidelijke bestemming heeft, is hij hier weer opnieuw over gaan 

nadenken. Hij heeft daarover contact gehad met de gemeente, die hem vervolgens voor het idee 

verwees naar de Dorpsraad. Dit om na te gaan hoe de Dorpsraad staat tegenover een dergelijk 

plan. Om die reden wil hij nu uitleggen waar hij zoal aan denkt. Zijn idee is dat hij op het B veld 

zo’n 30 plaatsen kan maken waar verschillende vormen van kamperen op mogelijk zijn. Naast de 

tenten en caravans denkt hij hierbij ook aan een aantal vaste staanplaatsen. Dat laatste is vooral 

voor hem van belang vanwege de inkomsten. Een dergelijke schaal is niet voldoende om op 

langere termijn tot een winstgevend model te komen. Vandaar ook dat hij in zijn ideeën op 

termijn mogelijk ook het A veld en of andere omliggende weilanden bij het plan wil betrekken. 

Op zich is er natuurlijk wat te zeggen voor een dergelijke bestemming. Er moet echter nog van 

alles gebeuren. Zo is het niet ondenkbaar dat de provincie zal weigeren hier een vergunning voor 

te verlenen, al is het alleen vanwege het landschappelijk karakter van het gebied. Daarnaast is 

het ook niet duidelijk hoe de plannen van de sporthal en de stichting Sporting S zich verder 

zullen ontwikkelen. Wel is duidelijk dat de gemeente op dit moment van plan is veel te gaan 

investeren in zowel de sporthal als de omliggende velden. Daaruit blijkt dat de gemeente 

vooralsnog geen directe plannen heeft om het gebied een andere bestemming te geven. 

Op dit moment loopt in het dorp een onderzoek naar de beschikbare accommodaties en de 

bestemming ervan. Sporting S maakt daar deel van uit. Het is niet ondenkbaar dat nu het café 

dicht is, activiteiten zullen verschuiven van de dorpskern naar het B veld. Te denken valt hierbij 

aan in ieder geval de kermis en wellicht ook dat de Floor interesse heeft om een dergelijk 

evenement daar te positioneren. 

 

Mededelingen. 

• Het Zuidje wordt op dit moment bestraat. Deze werkzaamheden zullen zich uitstrekken 

tot aan de Grote Kerk. 

• Peter De Weert (verkeerskundig gemeente Alkmaar) gaat contact opnemen met FS over 

de parkeerplannen in de Tames Visserstraat ter hoogte van de Spar. Er lijkt een 

oplossing gevonden te zijn voor zowel de realisatie van twee parkeervakken als de twee 

afvalcontainers. 



 

 

2 

 

  

• Er is een uitnodiging van de gemeente naar de voorzitters van de verschillende 

dorpsraden in de Schermer gegaan. Doel van de bespreking is het uitwisselen van 

informatie en het ophalen van ideeën. Voorstel is om separaat aan dit overleg samen 

met de voorzitters van de andere dorpsraden op voorhand een agenda samenstellen van 

de punten die de verschillende dorpsraden zelf willen inbrengen daarin. FS gaat dit aan 

de andere dorpsraden voorstellen via de app. 

 

Ingekomen stukken. 

• Dorpswerk Noord-Holland heeft een uitnodiging gestuurd voor een bijeenkomst over het 

vlot trekken van de woningmarkt in de dorpen. Zij willen een aantal geslaagde initiatieven 

presenteren in andere dorpskernen. Daar zijn corporaties opgericht van jongeren, en 

andere vormen van samenwerking bij de bouw van betaalbare woningen. De betreffende 

uitnodiging wordt doorgestuurd aan de Dorpsraad leden. Zij kunnen zich dan zelf heeft 

wil opgeven voor deze bijeenkomst. 

• Ook bij de Dorpsraad is de brief van de gemeente aangekomen waarin wordt beschreven 

hoe de verschillende vormen van afval ophalen in het dorp zal gaan plaatsvinden. De 

Dorpsraad begrijpt dat een gemeente uniform beleid wil voeren binnen de hele 

gemeente. Wat de Dorpsraad echter niet begrijpt is dat er dan niet per wijk gekeken 

wordt naar wat er mogelijk is en wat niet. Het beleid dat nu in de stad is uitgerold, heeft 

voor het dorp tot gevolg dat er voortaan op drie verschillende manieren afval in het dorp 

verzameld zal worden. Namelijk via ondergrondse containers, een gerobotiseerde 

vuilniswagen en handmatig met rolcontainers die door vuilnismannen aan de wagen 

gehangen moeten worden. De Dorpsraad begrijpt niet dat dit een kostenbesparende 

efficiënte maatregel is. Bovendien verhoogt een dergelijke constructie ook veel meer 

vrachtverkeer in het dorp namelijk drie verschillende vuilniswagens in plaats van één. 

Een aantal bewoners is zich aan het beraden op acties tegen deze verandering. 

 

Stand van zaken: 

• Bespreking gemeente m.b.t. toekomst accommodaties.  

Inmiddels heeft de gemeente stukken aangeleverd ten behoeve van de bespreking. Het 

is een inventarisatie van alle locaties in het dorp. Het stuk geeft verder weinig duiding ten 

aanzien van de plannen met betrekking tot de verschillende accommodaties. In die zin is 

het teleurstellende informatie. Voorstel is om nu binnen het dorp op 5 juli het 

aangeboden document door te spreken, de voor en nadelen van de verschillende 

accommodaties op een rij te zetten, om op die manier een agenda voor de bespreking 

van 8 juli samen te stellen. 

• Actiepuntenlijst gebiedsconsulente 

geen ontwikkelingen op de actielijst. 

• Afsluiting Molendijk 

Er is contact geweest met de Dorpsraad van Grootschermer. Er lijken geen 

mogelijkheden te zijn om een alternatieve busverbinding te realiseren. Men heeft zich 

daarbij neergelegd. 
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• WBTR 

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de soep niet zo heet wordt gegeten als hij wordt 

opgediend. De gevolgen voor de stichting pakken anders uit dan de gevolgen voor een 

vereniging. Wel zullen de statuten van de Dorpsraad nog aan een nader onderzoek 

worden onderworpen. 

 

Rondvraag 

• Geen punten  

Sluiting. 

 

Openstaande agendapunten: 

 

1.Portefeuilleverdeling Dorpsraad 

 

Actie- / aandachtspunten:  

(U=uitvoering M=Monitoring) 

Start Onderwerp ? Wie UGD: 

08-03-21 Ophalen archief Dorpsraad & Jaaragenda U JK  

08-03-21 Feestverlichting bruggen U FS/JK  

10-05-21 Benaderen fracties U FS/JK/RJ  

10-05-21 Opstellen feitenrelaas betrekkingen gemeente U Allen  

 


