Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 13 september 2021
Plaats
Aanwezig
Tijd

: De Horn
: 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

Introductie.
Kim Schipper woont de vergadering bij, zij overweegt lid te worden van de Dorpsraad. De
voorzitter heet haar welkom en geeft aan blij te zijn met haar belangstelling. Kim weet nog niet
precies wat ze ervan moet verwachten, maar wil heel graag een bijdrage leveren aan alles wat er
zo in het dorp plaatsvindt.
Notulen vorige vergadering.
Onder voorbehoud van enige tekstuele aanpassingen, worden de notulen goedgekeurd.
Mededelingen.
• De gebiedsconsulente Isabel heeft een nieuwe baan. Ook haar functie is opgeheven. Er
is een nieuwe functie in het leven geroepen, die van gebiedsregisseur. De nieuwe
gebiedsregisseur hij is Ilse Kooter. Bedoeling is dat zij geen contacten meer heeft met
individuele burgers, maar met belangengroepen in de wijk Schermer. Daarmee komt een
belangrijke toezegging van de gemeente, vanuit het fusieproces, te vervallen. Op 22
september aanstaande komt zij kennismaken met de Dorpsraad. Daarbij zullen RobertJan, Frans en Henrico aanwezig zijn.
• Er is een nieuwe kaart geplaatst in het bord bij de Ruiterstok. Die geeft nu een
realistischer beeld van de omgeving.
Ingekomen stukken.
• Er is een brief binnengekomen van Ineke Kluft. Daarin roept zij de Dorpsraad op om een
activiteit te ontplooien in het kader van de sluiting van het café. De Dorpsraad zal
hierover contact opnemen met Ineke. (FS)
• De Dorpsraad heeft ook in kopie een brief ontvangen van de hand van Ineke met
betrekking tot de onderhoudstoestand van de damwand. Deze heeft zij gestuurd naar het
hoogheemraadschap. Zij roept in de brief op om onderhoud te plegen aan het houtwerk
van de damwand. Het is even afwachten hoe het hoogheemraadschap op deze vragen
gaat reageren.
• Er is een verzoek binnengekomen van Henk de Reus over het veiligstellen van het beeld
bij het Kompas. Henk heeft afspraken gemaakt met de sloper om het beeld er heelhuids
af te krijgen. De sloop zal 1 oktober gaan aanvangen. Het is onduidelijk wat de
bestemming zou moeten zijn van het beeld. Idee is nu om er in de nieuwsbrief iets over
op te nemen (RJ) en op Facebook een poll te openen met de vraag hoe iedereen denkt
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•

over het bewaren van het beeld en te vragen naar ideeën met betrekking tot het
herplaatsen ervan. (RJ)
Er is een brief binnengekomen van de SWOS. De SWOS geeft aan teleurgesteld te zijn
over de manier waarop de bespreking met de gemeente heeft plaatsgevonden over de
accommodaties in het dorp. De SWOS spreekt haar teleurstelling uit over de
verdeeldheid ter vergadering. Geeft ook aan niet verder deel te willen nemen aan het
proces zolang deze verdeeldheid heerst.

Stand van zaken:
• Toekomst accommodaties.
Op grond van alle onderliggende rapporten en de gesprekken die er over
accommodaties in het dorp hebben plaatsgevonden, besluit de Dorpsraad een standpunt
in te nemen. Het proces belandt in de ogen van de Dorpsraad iedere keer in een
impasse. Daarom wordt het tijd om met duidelijke voorstellen te komen.
De Dorpsraad is van mening, zeker nu het café ook is gesloten, dat er in het dorp
behoefte is aan een dorpshuis. De meest voor de hand liggende plek daarvoor is, in de
ogen van de Dorpsraad, de Ruiterstok. Om aan alle functionaliteiten recht te doen zal er
wel het nodige aan het gebouw moeten gebeuren. De Dorpsraad gaat twee scenario’s
uitwerken, de eerste betreft verbouw en uitbouw, de tweede betreft sloop en duurzame
nieuwbouw. Daarover zal de Dorpsraad, naast enige andere in het dorp spelende
kwesties, in gesprek gaan met de verschillende raadsfracties om hen te bevragen over
hun standpunt. (RJ/JK)
• Nieuwbouw Tames Visserstraat.
Nu per 1 oktober de sloopkogel in het gebouw gaat en er met de bouw gaat worden
begonnen, is de vraag wat de afspraken zijn met betrekking tot het bouwverkeer en het
parkeren van de verschillende aannemersbusjes. Zeker omdat een en ander plaatsvindt
in de buurt van de school. Frans neemt hierover contact op met de uitvoerder. (FS)
• Parkeervakken.
De toegezegde parkeervakken zijn tot op heden niet gerealiseerd. De Dorpsraad spreekt
haar verwondering uit over de herbestrating van het Zuidje. Ook daar zijn de afgesproken
parkeervakken niet gerealiseerd. Daarnaast is de Dorpsraad van mening dat men beter
had kunnen wachten met het herbestraten van het Zuidje tot na de bouw aan de Tames
Visserstraat. Immers, de verwachting is dat al het aan- en afrijdend bouwverkeer het
wegdek weer zal beschadigen.
• Ondergrondse vuilnisbakken.
Er lopen nog bezwaren tegen de definitieve aanwijzingen. De bezwaartermijn loopt tot 5
oktober. Het is even afwachten hoe dit uitpakt.
• WBTR.
Henrico gaat de statuten nader bestuderen met als doel na te gaan of we als Dorpsraad
onze zaken goed voor elkaar hebben. (HT)
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Bespreekpunten
• Portefeuilleverdeling binnen de Dorpsraad.
Besloten wordt niet uit te gaan van verschillende statische portefeuilles, maar te bezien
wat er op een gegeven moment met betrekking tot een specifiek onderwerp nodig is aan
kennis en kunde. Dan deze taak te beleggen bij de juiste mensen.
• Dorpsagenda.
Onderwerpen die wij zullen aandragen voor de dorpsagenda zijn, naast de poll voor het
beeld van het kompas, het wederom onder de aandacht brengen van de 30
kilometerzone in het dorp, nu ook aangegeven met grote aanduidingen op de
toegangswegen. (RJ)
• Spandoeken
De Dorpsraad wil graag met behulp van spandoeken de bewoners er op wijzen dat de
scholen weer zijn begonnen. Het is gebleken dat de gemeente deze spandoeken niet ter
beschikking stelt. Om die reden gaat de Dorpsraad zich nu wenden tot het bestuur van
de scholen in de buurt. Mogelijke dat zij hieraan willen bijdragen. (RJ)
•

Slootenfonds.
De Dorpsraad is gevraagd weer een vereniging en een persoon te nomineren. Na kort
intern overleg zijn hiervoor kandidaten genoemd. Deze zullen aan het fonds worden
voorgedragen. (RJ)

•

Overleg Stadswerk072
Binnenkort is er een overleg met de directeur van stadswerk072. Onderwerpen die daar
aan de orde zullen komen zijn onder andere, de afvalkwestie (drie verschillende afhaal
vormen), de parkeervakken, de communicatie over activiteiten van de dienst in het dorp,
het groenonderhoud, de bouwroutes, et cetera. (FS/RJ/HT)

•

Feestverlichting bruggen.
De plannen voor het aanbrengen van verlichting op de verschillende toegangsbruggen
naar het dorp nemen serieuze vormen aan. Er wordt nu gekeken naar oplossingen en
haalbaarheid. (FS/KS)

•

College van Alkmaar komt naar de kerk.
Op dit moment is onduidelijk wat de agenda van deze bijeenkomst zal zijn. De Dorpsraad
is wel van plan deel te gaan nemen aan deze bijeenkomst. (FS/RJ/HT)

•

Dorpsvisie.
Het ontwikkelen van de dorpsvisie is, mede door de discussie over de accommodaties,
even naar de achtergrond geschoven. De Dorpsraad blijft echter van mening dat het
ontwikkelen van een dorpsvisie voor de komende 10 jaar van groot belang blijft. Daarop
zal dan ook verder worden ingezet.

•

Jaarvergadering.
Nu de corona maatregelen worden versoepeld, wordt het ook weer mogelijk een
jaarvergadering te houden. Deze vergadering zal worden gehouden op 16 november,
voorafgaand daaraan is op 9 november een voorbereidende Dorpsraadvergadering.
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Rondvraag
•

•

RJ geeft aan dat de overgang naar de Rabobank minder soepel loopt dan dat hij zelf had
gehoopt. Gaat hiermee stug verder. Hoopt dit op 25 september weer vlot getrokken te
hebben.
JK geeft aan mogelijk niet bij de volgende vergadering aanwezig te kunnen zijn.

Sluiting.

Actie- / aandachtspunten:
(U=uitvoering M=Monitoring)
Start

Onderwerp

?

Wie

08-03-21

Ophalen archief Dorpsraad & Jaaragenda

U

JK

08-03-21

Feestverlichting bruggen

U

FS/KS

10-05-21

Benaderen fracties

U

FS/JK/RJ

10-05-21

Opstellen feitenrelaas betrekkingen gemeente

U

RJ

13-09-21

Contact met Ineke Kluft

U

FS

13-09-21

Bijdrage nieuwsbrief en Facebook

U

RJ

13-09-21

Scenario’s Dorpshuis

U

RJ/JK

13-09-21

Bouwverkeer Tames Visserstraat

U

FS

13-09-21

WBTR – Statuten nazien

U

HT

13-09-21

Spandoeken via GMR naar bestuur scholen

U

RJ

13-09-21

Inbreng Slootenfonds

U

RJ

UGD:
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