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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 08 november 2021 

 

Plaats  : De Horn 

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

    (Not), Ari Peterse (AP), Kim Schipper (KS), Angelique van Etten (AE). 

Afwezig : Henrico Timmer (HT) (met bericht). 

Tijd  : 20:00 - 22:00 uur  

 

 

Notulen vorige vergadering. 

Met uitzondering van enkele tekstuele verbeteringen, geen aanmerkingen. 

 

Mededelingen. 

• Inmiddels hangen de lampjes aan de bruggen, omdat er toch nog een paar lampjes niet 

branden worden deze nog even nagelopen. Er zijn veel positieve reacties. Met 

betrekking tot de financiering worden er nog naar een aantal opties gekeken. 

• Inmiddels is de aanvraag voor een rekening bij de Rabobank geregeld. Bijzonder is dat 

de doorlooptijd voor de aanvraag zo’n 12-14 weken bedraagt. 

• Stadswerk heeft enige tijd geworsteld met een tekort aan vervangende Kliko’s. Inmiddels 

is dit tekort weer aangevuld en kunnen mensen kapotte Kliko’s melden via 

www.stadswerk072.nl of hiervoor bellen met de gemeente op nummer 14072. 

 

Ingekomen stukken. 

• Uit de Ideeënbus: verzoek om iets te wijzigen aan de tafels en de banken die zijn 

geplaatst voor de Horn. Indienster vindt het geen gezicht. AE neemt contact op met de 

indienster van het idee 

• Brief van de Kamer van Koophandel met betrekking tot het indienen van een UBO 

verklaring.  

 

Stand van zaken: 

• Bouw Tames Visserstraat.  

Het gebouw is nu gesloopt. Er is dan nu ook geen bouwverkeer. De volgende fase laat 

op zich wachten. Er moet geheid worden. Men is aan het bestuderen hoe men de hei-

installatie op een verantwoorde wijze ter plaatse kan krijgen. Daar is nu even het 

wachten op. 

De in de voormalige school in gemetselde plaquette van de school met de Bijbel, staat 

nu in het Zwethuis. Bedoeling is dat deze op termijn weer wordt teruggeplaatst in de 

gevel van het Zwethuis, daar waar hij ooit vandaan kwam. 

• Ondergrondse vuilnisbakken. 

Inmiddels zijn er een aantal ondergrondse vuilnisbakken geplaatst. Dit kon soms ook in 

goed overleg met bewoners ter plaatse. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk 

hoe de verdere overgang naar deze vorm van vuilnis ophalen zal worden vormgegeven. 

http://www.stadswerk072.nl/
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• Dorpshuis. 

Er is een bijeenkomst geweest met de gemeente, Dorpsraad en een aantal andere 

betrokken partijen uit het dorp. In dit overleg zijn een aantal opties besproken (zie ook de 

notulen van dit overleg op onze site). Ook is het belang van de gemeente door de 

wethouder wat verduidelijkt. De Dorpsraad heeft aangegeven dat het realiseren van een 

dorpshuis in de Ruiterstok de meest voor de hand liggende oplossing is. De gemeente 

gaat dit nu verder bekijken. De Dorpsraad gaat zich inspannen om zo dicht mogelijk bij 

deze planvorming betrokken te blijven om de belangen van de verschillende 

verenigingen en afgesproken uitgangspunten te bewaken. 

• Karavaan 

Inmiddels zijn de vergunningen voor de Winterkaravaan aangevraagd. Bedoeling is dat 

het evenement start op het parkeerterrein van de sportzaal, er een aantal maaltijden in 

de Grote Kerk zullen zijn daarnaast zijn er ook acts op verschillende locaties in het dorp. 

• College komt in de Grote Kerk 

De afspraak met het college van burgemeester en wethouders die plaats zou vinden in 

november is verplaatst naar februari. 

• Kerstboom 

De traditionele leveranciers van de kerstboom zijn ermee gestopt. Binnen de Dorpsraad 

was er een misverstand over. Het streven is wel om weer een kerstboom in het centrum 

van het dorp te plaatsen. Er wordt bekeken of hiervoor sponsors te vinden zijn. AE gaat 

na of er nog iets te regelen valt voor wat betreft de aanschaf van een boom. 

Bespreekpunten 

• Dorpsagenda. 

Er is een brief binnengekomen van Geri, dat zij niet langer door de gemeente 

gefaciliteerd wordt om de Dorpsagenda te maken. Bedoeling is dat het dorp zelf dit 

overneemt. De Dorpsraad heeft lang gediscussieerd over hoe dit dan vorm te geven. Het 

is niet de bedoeling dat het een berichtenkrantje wordt, met uitzondering van relevante 

berichten van de Dorpsraad zelf. Immers, iedere vereniging heeft wel een eigen 

nieuwsbrief. Daaraan voegt de huidige Dorpsagenda niets toe en het lijkt de Dorpsraad 

van belang dat deze nieuwsbrieven ook in stand blijven. Voor andere berichten is “de 

Uitkomst” een uitkomst. 

Kortom: de Dorpsagenda moet niet meer worden dan wat het nu is. Dat wil zeggen het 

moet overzicht geven van alle activiteiten die er door de verschillende verenigingen in het 

dorp worden georganiseerd. Ook aan de vorm (in principe een A4’tje) hoeft voor wat de 

Dorpsraad betreft niets veranderd worden. Binnen de Dorpsraad wordt verder nagedacht 

over waar deze taak te beleggen. Daarover zal FS contact opnemen met Geri. 

 

• Jaarvergadering 

Nu de corona regels weer worden aangescherpt, komt de vraag op of het verstandig is 

om de jaarvergadering door te laten gaan. Vooralsnog wordt even gewacht op de 

mogelijke nieuwe maatregelen van de regering aanstaande vrijdag. De Dorpsraad hoedt 
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zich voor besmettingsrisico’s en overweegt sterk de jaarvergadering uit te stellen tot 

maart 2022. Bij uitstel zal het dorp hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden. 

• Benaderen fracties. 

Het bestuur van de Dorpsraad zal na de vergadering een afspraak maken om 

gezamenlijk een agenda op te stellen voor de bespreekpunten met de fracties. 

• Beheerder wegen. 

Er is een overleg geweest met de wegbeheerder van de gemeente Alkmaar. FS is met 

hem rondgegaan langs een aantal knelpunten. Zo is bijvoorbeeld het Scheepjeserf en de 

beschoeiing ter sprake geweest. De Dorpsraad vond het vreemd dat het Zuidje is 

opgeknapt, maar dat dit niet is meegenomen. Ook is het parkeerterrein bij de sporthal 

nog een keer bekeken. Er was overeenstemming over de gesignaleerde problemen, de 

wegbeheerder zal dit intern onder de aandacht brengen.  

Rondvraag 

• JK – Agendapunt volgende vergadering: Kerstkaart 

Sluiting 

 

Actie- / aandachtspunten:  

(U=uitvoering M=Monitoring) 

Start Onderwerp ? Wie UGD: 

08-11-21 Tafels en bankjes bij de Horn U AE  

08-11-21 Kerstboom (mogelijkheden uitzoeken) U AE  

08-11-21 Benaderen fracties U FS/JK/RJ  

10-05-21 Opstellen feitenrelaas betrekkingen gemeente U RJ  

08-11-21 Opstellen overzicht bedrijven in Schermerhorn U KS  

08-11-21 Contact met Geri inz. Dorpsagenda U FS  

08-11-21 KvK inschrijvingen wijzigen U JK/FS  

08-11-21 UBO verklaring invullen U JK/FS  

08-11-21 Uitkomst intern overleg beheerder wegen M FS  

08-11-21 Bijeenkomst Dorpsraden in Graft  U ?  

     

 


