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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 14 februari 2022 

 

 

Plaats  : On Line 

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

    (Not), Angelique van Etten (AE), Henrico Timmer (HT) 

Afwezig : (Met bericht) Ari Peterse (AP), Kim Schipper (KS), 

Tijd  : 20:00 - 21:00 uur  

 

 

Notulen vorige vergadering. 

Geen aanmerkingen. 

 

Mededelingen. 

• Geen 

 

Ingekomen stukken. 

• Brief van de gemeente in antwoord op de door ons gezonden brief over de plannen rond 

om het dorpshuis. Hierin wordt aangegeven dat er een bestuursopdracht aan zit te 

komen. Later is door Anja schipper van de gemeente ook aangegeven dat deze er ligt. In 

deze opdracht worden de dorpshuizen van zowel Schermerhorn als Stompetoren 

betrokken. 

• Brief van het waterschap over de toetsing van de dijken in de Eilandspolder en de daaruit 

voortvloeiende werkzaamheden over de periode 2022 tot en met 2024. En de 

mededeling dat er in het voorjaar informatiebijeenkomst voor belanghebbenden worden 

georganiseerd, die daarvoor zullen worden uitgenodigd. 

• Een ingekomen mail van Irene Zijlstra van www.teamvrijwillig.nl, naar aanleiding van een 

gesprek over vrijwilligers in het dorp met daarnaast een aankondiging van de gratis 

onlinetraining “vrijwilligers en bestuursleden vinden” op 22 februari aanstaande om 7:30 

uur ’s avonds. 

• Aankondiging van een vergunningaanvraag voor het plaatsen van een 21 m hoge 

windmolen in de Mijzenpolder achter op het erf van de heer Patrick Koot. Op een vraag 

van een dorpsgenoot is aan de heer Koot aangegeven dat de Dorpsraad hierover geen 

standpunt in zal nemen. Het is aan de bewoners die het betreft om eventueel bezwaar te 

maken. 

• Een document van de heer Patrick Koot waarin hij een nieuwe wijk schetst, op de door 

hem verworven grond in de Mijzenpolder, achter de woningen aan de Westmijzerdijk. Het 

zou gaan om totaal 91 woningen.  

 

Stand van zaken: 

• Bouw Tames Visserstraat.  

In week acht zal er worden begonnen met de verdere werkzaamheden. Er is onlangs een 

http://www.teamvrijwillig.nl/
https://www.teamvrijwillig.nl/cursusaanbod/3351
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bewonersavond geweest, zowel voor de nieuwe bewoners van het pand als voor de 

omwonenden. Daar is uitgelegd wat er de komende tijd gaat gebeuren. 

 

• N243 

De werkzaamheden rondom het plaatsen van de damwanden ten behoeve van de 

nieuwe fietsbruggen hebben tot veel overlast in het dorp geleid. Afzetroutes waren niet 

geheel duidelijk. En er was veel sluipverkeer door het dorp. De Dorpsraad heeft daarop 

de provincie aangesproken. Hierna zijn er extra verkeersregelaars ingezet. Dit heeft erg 

geholpen. FS heeft op 1 maart een afspraak met de omgevingsmanager van Boskalis. 

Daar zal het verloop verder worden besproken. De Dorpsraad vindt het van belang, 

omdat er nu ervaring is opgedaan die van belang is als de hele weg een half jaar wordt 

afgesloten. 

Ook zal dan aan de orde komen dat er duidelijker gecommuniceerd moet worden over 

het lawaai dat de werkzaamheden met zich mee brengt. Bewoners aan de oostkant van 

het dorp hebben erg veel last ondervonden. 

 

• Ondergrondse containers 

Er is nog veel onduidelijkheid over wanneer er wat moet gebeuren met de containers. 

Inmiddels zijn ze wel te gebruiken. FS gaat contact opnemen met Stadswerk over de 

stand van zaken. 

 

• Kermis 

De vergunningaanvraag is inmiddels verstuurd voor een evenement van drie dagen, te 

weten vrijdag zaterdag en zondag. Een en ander wordt vormgegeven door een 

enthousiaste groep en er is dan ook uitzicht op een goed en geslaagd dorpsfeest. 

 Bespreekpunten 

• Dorpsagenda. 

Alles met betrekking tot de dorpsagenda loopt nu goed. Los van wat kleine 

bezorgperikelen komt alles wat wordt aangemeld, keurig in de agenda. 

De Dorpsraad heeft zelf op dit moment geen punten voor de dorpsagenda. 

 

• Parkeerplaats bij de sporthal. 

Een medewerkster van 14072 wil graag een afspraak met iemand van de Grote Kerk, de 

sporthal en de Dorpsraad, om te bezien hoe er zo snel mogelijk en zo goed mogelijk iets 

kan worden geregeld om de problemen op de parkeerplaats voor eens en voor altijd op 

te lossen. 

 

• Jaarvergadering sporthal 

Er heeft een jaarvergadering plaatsgevonden over de jaren 2020 en 2021 die daarmee 

zijn afgesloten. 
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Rondvraag 

• HT meldt dat de “Sportcontrainer” bij de sporthal is geplaatst en dat de wethouder hem 

binnenkort officieel zal openen. De Dorpsraad is zeer nieuwsgierig naar de inhoud. 

21:00 Sluiting 

 

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

Start Onderwerp ? Wie UGD: 

10-05-22 Benaderen fracties U FS/JK/RJ  

10-05-22 Opstellen feitenrelaas betrekkingen gemeente U Allen  

 KvK en UBO U JK  

 


