Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 10 januari 2022
Plaats
Aanwezig

Afwezig
Tijd

: On Line
: VZ Frans Schuurman (FS), PM Robert-Jan Huijser (RH), SEC Jan Koning (JK)
(Not), Ari Peterse (AP), Kim Schipper (KS), Angelique van Etten (AE), Henrico
Timmer (HT)
:
: 20:00 - 22:00 uur

Notulen vorige vergadering.
Met uitzondering van enkele tekstuele verbeteringen, geen aanmerkingen.
Mededelingen.
• Geen
Ingekomen stukken.
• Naar nu blijkt zijn er via het contactformulier op de website berichten achtergelaten die
nooit de dorpsraad hebben bereikt. Er is sprake van een technisch mankement aan de
website. Inmiddels zijn een aantal mensen ingelicht, de overige vragen worden door
Frans beantwoord. Robert-Jan en Jan gaan onderzoeken hoe de berichten voortaan
beter te stroomlijnen
Stand van zaken:
• Bouw Tames Visserstraat.
De activiteiten op de bouwplaats ligt stil. Er is contact geweest met Huub van Lier.
Daarbij is aangegeven dat er rijplaten gelegd zouden worden om extra parkeervakken te
creëren. Dit blijkt echter niet te zijn gebeurd. Frans neemt hierover contact op. Het
wachten is nu op de heistelling. Er komen bordjes aan het begin van het dorp om de
chauffeurs van de vrachtauto’s erop te wijzen dat zij langzaam moeten rijden. Poland
gaat een bijeenkomst organiseren voor omwonenden en belanghebbenden. De datum
daarvan is nog niet bekend
•

Overleg fracties
Er is inmiddels een lijst met bespreekpunten deze worden gedeeld binnen de dorpsraad.
Verzoek is om deze lijst verder te completeren. De lijst geeft een opsomming van
verbeterpunten in de communicatie en samenwerking met de gemeentelijke organisatie.
Dit alles binnen het raamwerk van de afspraken die er zijn gemaakt in het
fusiedocument. Daarbij zal ook nogmaals worden benadrukt dat het van belang is om de
fusie te evalueren.
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•

Dorpshuis.
Er is een brief geschreven aan wethouder ten Beest waarin hij wordt opgeroepen ons op
de hoogte te houden van het proces zodat wij daarbij adequaat en tijdig worden
betrokken. Op deze brief is nog geen reactie gekomen.

•

Verlichting bruggen
Ondanks de vele positieve reacties waren er ook klachten. Een van de klachten betrof de
verkeersveiligheid. Omdat de lampjes op de brug op dezelfde hoogte hangen als de
lampjes op een fiets, bestaat volgens de ambtenaar van de gemeente het risico dat
fietsers minder goed gezien worden. Tegenargument van de dorpsraad is dat juist
doordat de brug extra verlicht is, de fietsers beter zichtbaar zijn. Er blijkt verder geen
gemeentelijk beleid te zijn ten aanzien van het ophangen van feestverlichting. De zorg
die daarbij bestaat is dat de feestverlichting onveilig wordt aangesloten met alle risico’s
van dien. Aanstaande zaterdag wordt de verlichting verwijderd. Idee is volgend jaar de
verlichting langer te laten hangen.

•

Problemen bestrating
Het is duidelijk geworden dat het vervangen van de bestrating op het Scheepjeserf pas in
2025 in de planning staat. Dit is in tegenspraak met wat er begin vorig jaar is
afgesproken. Het bleek dat de gemeente niet op de hoogte was van het feit dat zij hier
onderhoudsplichtig zijn. Toen is toegezegd dat zij er werk van zouden maken.
Het parkeerterrein bij Sporting S zal mogelijk in het derde kwartaal van 2022
onderhanden genomen worden.

•

N243
Frans heeft contact gehad met de omgevingsmanager van Boskalis. Daarbij heeft hij
laten weten dat het dorp niet blij is met het verwijderen van alle bomen. Los van het
uitzicht heeft dat ook grote consequenties voor het verkeersgeluid. Om die reden heeft hij
voorgesteld om langs het hele dorp stil asfalt te leggen. Nu wordt er stil asfalt gelegd
vanaf de rotonde op de Beemsterringdijk tot 300 m voorbij het Zuidje. Er wordt geopperd
ook contact op te nemen met de natuurbeschermingsorganisatie van de Eilandspolder.
Immers, meer verkeersgeluid is ook storend voor de fauna. Net als het ontbreken van de
bomenrij voor de vogels.
Ook zijn er zorgen over de omleidingsroutes. Waar het verkeer op de rest van het tracé
kan worden omgeleid aan de andere kant van de Noordervaart, bestaat de zorg dat het
verkeer dat normaal langs het dorp rijdt, door het dorp zal gaan rijden. Dit punt is al
eerder aan de orde geweest bij een voorlichtingsbijeenkomst. Toen is toegezegd dat hier
een oplossing voor zou worden bedacht. Op dit moment is het erg onduidelijk hoe de
omleidingen zullen gaan lopen.
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•

Losloopgebieden
Vorig jaar heeft de gemeente verzocht om zienswijzen in te dienen op het voorstel voor
de bepaling van de honden losloopgebieden in het dorp. Verschillende mensen hebben
dit gedaan en er nooit meer iets over vernomen. De gemeente geeft aan dat deze
zienswijze wel worden meegenomen in het uiteindelijk besluit.

•

Ondergrondse containers
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Mark den Hartog van Stadswerk072. Hij gaat
de hekken rond de containers beter positioneren. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan
een oplossing voor het probleem. Daarvoor moeten aanpassingen worden gedaan aan
de containers. De verwachting is dat er eind maart kan worden begonnen met deze wijze
van inzamelen. Liander gaat op de andere locatie kabels verleggen zodat ook daar de
containers kunnen worden geplaatst.

•

Alkmaar Nieuwsblad
Er is een probleem met de bezorging van het Alkmaarse Nieuwsblad in delen van het
dorp. Dat komt omdat er voor die delen geen bezorger is. Binnen de dorpsraad worden
voorstellen gedaan om dit probleem op te lossen. De verwachting is dat de bezorging
binnenkort weer als vanouds verloopt.

•

Muziekinstallatie
Robert-Jan heeft op persoonlijke titel een aanvraag gedaan voor de aanschaf van een
muziekinstallatie ten behoeve van het dorp. Deze aanvraag is toegekend. In februari gaat
Robert-Jan om de tafel om de installatie te bestellen. Het idee is om de installatie onder
te brengen bij Sporting S. De installatie is bedoeld voor alle verenigingen die hem op
enig moment bij een evenement nodig hebben. Het verdere beheer en de uitgifte moet
nog worden uitgewerkt.

•

Kermis
De Prutmarathon zal niet meer plaatsvinden. Dit heeft te maken met de huidige
verkaveling. De leden van de stichting prutmarathon, gaan zich nu richten op een ander
evenement voor het dorp. Zo zijn er inmiddels behoorlijk wat goede ideeën over een
driedaags dorpsfeest rondom de kermis. Bij de organisatoren is veel enthousiasme. De
vergunningaanvraag wordt voorbereid. Eind januari brengen de dorpsraad en de stichting
Prutmarathon samen hierover een persbericht uit. (Prútmarathon wordt Prétmarathon ☺)

Bespreekpunten
•

Dorpsagenda.
Hoewel het leek alsof er niet voldoende input was, bleek het tegendeel waar. Eind januari
komt er weer een nieuwe dorpsagenda uit.
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•

Jaarvergadering
De vraag is of het houden van de uitgestelde jaarvergadering, gegeven de huidige
onzekerheid, überhaupt een goed idee is. Hoewel het belangrijk is om aan het dorp te
laten zien welke activiteiten de dorpsraad het afgelopen jaar heeft ondernomen en hoe
dat zich verhoudt tot de kasuitgaven, lijkt het beter hier een andere manier voor te
verzinnen. Inmiddels worden de kascontroles gehouden door de verenigingen onderling.
Met betrekking tot de (her-) verkiezing van de leden van de dorpsraad is er een
overmachtsituatie ontstaan. Besloten wordt de jaarvergadering deze keer over te slaan
en te volstaan met een jaarverslag dat we bij alle dorpsgenoten in de bus zullen doen.

Rondvraag
•

•

•
•

•

KS: wat is de status van het bord nabij de ze terug dat vrachtauto’s verbiedt linksaf te
slaan? Inmiddels is de stoep weer stuk gereden. Voor zover bekend is het bord nog niet
geplaatst. Er zal weer contact worden opgenomen met de gemeente hierover.
AE: is benaderd met de vraag of er niet in het dorp een skatebaan kan komen met een
halfpipe. Nu gaan kinderen hiervoor het dorp uit. Er wordt geopperd dat dit wellicht een
idee is om te laten financieren door fondsen. Zoiets zou goed passen bij Sporting S, waar
nu het handbalveld is vrijgekomen. Frans gaat kijken de gemeente hier tegenover staat.
De dorpsraad staat positief tegenover dit idee.
HT: de “sportcontrainer” wordt half februari geplaatst.
AP: merkt op dat er in de gesprekken binnen de dorpsraad heel vaak dezelfde punten
naar voren komen. Wat hij mist is een lange termijn visie voor het dorp. Op dit moment
heeft hij het gevoel dat er niet voldoende vaart inzit. Dit punt wordt kort besproken en het
algehele gevoelen is dat de dorpsraad zich steeds beter ontwikkeld als een volwaardig
gesprekspartner voor de instanties en organisaties in en om het dorp en richting
gemeente.
RJ: stelt voor om volgend jaar een nieuwjaarsduik te organiseren in het Zwet. Wordt
genoteerd als een goed idee.

Sluiting

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

Onderwerp

?

Wie

10-05-21

Benaderen fracties

U

FS/JK/RJ

10-05-21

Opstellen feitenrelaas betrekkingen gemeente

U

Allen

KvK en UBO

U

JK

UGD:
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