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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 14 maart 2022 

 

Plaats  : Online  

Aanwezig  : VZ Frans Schuurman (FS), PM Robert-Jan Huijser (RH), Henrico Timmer (HT) 

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

Afwezig :  SEC Jan Koning (JK) (ziek)  

Gasten  : Frida Serné & haar schoondochter Angelique  

Tijd  : 20:00 - 21:30 uur  

 

Inspraak in de vergadering door Frida & Angelique.   

Voorzitter FS heet de dames welkom in deze online vergadering en stelt een voorstelrondje voor. 

Nadat de leden van de dorpsraad zich hebben voorgesteld, doen de dames dit ook.  

Angelique Serné woont inmiddels ongeveer 3 jaar in het dorp op de hoek Oosteinde / Zwetstraat, 

op Oosteinde 21. Zij is de eigenaresse van Creative Spirits en geeft workshops in technieken 

van beeldende vorming en kunstzinnig dynamisch coachen. Ook is er een winkeltje. 

Schoondochter Angelique is samen met haar man de drijvende kracht achter afhaalrestaurant 

Tjokvol, gelegen op Oosteinde 26 en wonen daar ook inmiddels bijna 2 jaar.  

 

Frida neemt het woord en vertelt dat zij ervaring heeft met het opzetten van cultuurhuizen o.a. In 

Purmerend. Ze had gehoord van het nieuwe dorpshuis en vroeg zich af of daarin een (niet direct 

commercieel) steentje bij konden dragen met een breed kunst & cultuur aanbod. Voorzitter Frans 

geeft even de stand van zaken weer betreffende het dorpshuis, de korte lijnen met Gemeente 

Alkmaar via Ilse Kooter en hoe we de invulling van programma's t.z.t. met de dorpelingen gaan 

bespreken. Dus het door wie, wat en wanneer gebruiken van de ruimtes. Op de vraag of de 

dorpsraad denkt dat het wenselijk is als de dames inhaken, is het antwoord positief. Het zou 

zorgen voor een uitbreiding van het huidige aanbod en dat zien wij zeker als pluspunt. 

Afgesproken wordt dat we de ontwikkelingen in het preces dorpshuis gaan doorgeven en Frida 

biedt aan te helpen bij contact met Gemeente Alkmaar.  

 

De dames besluiten om de rest van de vergadering mee te blijven luisteren om te horen of de 

dorpsraad interessante dingen doet. Ze blijven van harte welkom.   

 

Notulen vorige vergadering. 

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

 

Mededelingen. 

• De ziekte (corona) van Jan wordt nogmaals benoemd. Beterschap gewenst. 

 

Ingekomen stukken. 

• Er is een schets van de Zwetbrug binnengekomen vanuit Stadswerk072, waarin ze een 

manier hebben bedacht om het stukrijden van het tegelwerk tegen te gaan in de bochten 

naar de Westmijzerdijk. Het idee is nu om asfalt met blauwe coating neer te leggen. 

Origineel bedoelt als voetpad, maar als er dan een vrachtwagen overheen draait blijft het 
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straatwerk heel. Enige nadeel is dat uitnodigd om vanuit het dorp toch de korte bocht te 

nemen i.p.v. de omleiding via het parkeerterrein van het sportcomplex.  

• Er is een uitnodiging binnen gekomen voor een onderhoud tussen alle dorpsraden uit 

oud-Schermer. Nadere details over plaats/datum/tijd volgen. 

• Gemeente Alkmaar heeft een mail gestuurd over de kerstboom. Komende december 

willen zij een boom gaan neerzetten in het dorp. FS neemt contact op met Ilse over 

maten e.d.  

 

Stand van zaken: 

• N243   

De reconstructie van deze weg houdt de gemoederen aardig bezig. Na vele meldingen 

(ook van ons) over belemmering van het zicht door de berrier van het verkeer vanaf 

Aklmaar, is er spoedberaad geweest. Dit heeft ertoe geleid dat er een rotonde op de 

kruising Westdijk/Schermerhornerweg is komen te staan. In de eerste nacht en ochtend 

zijn daar al 4 auto's opgeklapt, maar na verbeteringen in verlichting en aanwijsborden is 

dit nu een stuk beter en zijn we aangehaakt door de Provincie. Nog steeds komen er wel 

meldingen van voetgangers die langs de berrier over de weg lopen en/of fietsers die 

soms gewoon midden op de weg gaan rijden, ook verderop in de Beemster. Dit blijft dus 

gevaarlijk, maar gedrag van mensen kunnen we verder slecht beinvloeden. 

• Benaderen fracties politieke partijen  

FS en JK hebben een plan bedacht hoe we de politiek gaan benaderen en bevragen.  

We gaan dit doen dit op basis van:  

– Propaganda van de partijen in laatste Raadsverkiezingen.   

– Fusiedocument samengaan Schermer met Alkmaar 

– Een feitenrelaas van projecten van de afgelopen jaren die beter hadden gekund.  

• Parkeerplaats en bord Zwetbrug  

Bij de Zwetbrug staat inmiddels een bord, met aanwijzigen voor vrachtwagenchauffers 

van lange voertuigen hoe te rijden richting Westmijzerdij via het parkeerterrein bij 

sportcomplex De Mijse. Het heeft wat weg van “rocket sience” en de vraag blijft dan ook 

of de gemiddelde chauffeurs dit gaat snappen.  

Er is vandaag een gesprek geweest tussen HT (Dorpsraad/sportcomplex), Melissa 

Harders (Grote Kerk) en Leontine van Velzen (Stadswerk072) en Otto van der Wal 

(Kwinfra), over aanpassingen aan dit parkeerterrein. Dit gezien de slechte staat waarin 

het parkeerterrein nu verkeerd. Meerdere opties zijn doorgenomen en worden nu verder 

uitgewerkt. Even letten op tijdframe qua uitvoering, geizen alle andere projecten. 

Wordt vervolgd.    

• Kermis 

Geen concreet nieuws over de ontwikkelingen. Vergunningen zijn aangevraagd en in 

behandeling Gemeente Alkmaar. Er leven daar nog wat vragen.   

• Ondergrondse containers 

Ze zijn inmiddels allemaal geplaatst, maar er is nog geen brief ontvangen in het dorp 

over vanaf wanneer ze nu in gebruik gaan.  

• Sportcontrainer 

Zoals vorige vergadering aangegeven,m deze is geplaatst maar dient nog officieel te 
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worden geopend. Vorige keer is de opening door wethouder Dijkman “verwaaid”. 

 

Bespreekpunten 

 

• Muziekinstallatie  

Verder nog geen nieuws over. 

• Windmolen Koot 

De Dorpsraad is hier geen partij in. Van het aanbod om te helpen verweer te schrijven 

(JK) is geen gebruik gemaakt. Verder geen nieuws.  

• Welke berichten op onze Facebook pagina 

In het kader van de vrij te verkrijgen zwerfvuilknijpers om vuil mee op te pakken, stelt FS 

de vraag of hiervan nog een berichtje op de Facebook pagina moet komen. Vervolgens 

is er een discussie over wat we wel en niet op de pagina moeten zetten. De vergadering 

is het er over eens dat we geen reclamezuil zijn, nog voor (politieke) partijen of voor 

(sport)clubs e.d. Voor programma's van clubs in eventueel de dorpsagenda. Verder 

alleen communicatie op de pagina, welke in het belang is van het dorp. Iets over de 

zwerfvuilknijpers mag er dus wel op, daar wordt ons dorp schoner van.  

• Aanplakzuil 

Niks meer over gehoord. RH gaat navraag doen bij Ilse. 

• Bouw Tamis Visserstraat 

De palen van voor de fundering zijn er “rustig” ingeboord. FS stuurt nog wel even een 

mailtje naar Ilse over route bouwverkeer (niet over Zuidje dus). 

• Overzicht bedrijven in Schermerhorn 

In een eerdere vergadering gaf KS aan deze te willen maken in het kader van eventuele 

sponsoring van de verlichting aan de bruggen. Kim gaat dit nu alsnog doen. 

• Dorpsagenda 

Vergadering van volgende maand erin. Verdere invulling moet na corona beter gaan nu 

o.a. Ruiterstok en Jeugdraad ook weer in actie mogen. 

• Gesprek met Boskalis 

FS, RH, HT hebben op 1 maart een gesprek gehad met mensen van Boskalis, degene die de 

nieuwe N243 weg aanlegt. We hebben onze zorgen geuit richting het goede verloop van een 

afsluiting. Deze zijn meegenomen in de verder uit te werken plannen van Boskalis. We hebben 

onze communicatiemiddelen aageboden en verder komt er een Boskalis-app. Eind maart wordt 

er ook nog een bewonersavond georganiseerd.  

• Molen Fred 

De Molen van Fred Oudejans heeft weer wieken. Dat ziet er toch weer een stuk beter uit. 

• UBO / KvK 

Werk onder constructie – actie JK. 

 

Rondvraag 

• RH geeft een update over de voetgangersbrug in de Mijse / Jisperweg. Is Gemeente 

Koggenland – Hopelijk voor eind mei gerepareerd.  
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• RH Geldmaat was gerepareerd, maar nu weer stuk. Graag weer actie richting 

Geldmaat (HT). 

• RH Idee: promotie winkeltje in aanplakhok, voor fietsters e.d. ? Prima (actie RH). 

• FS /RH Ons contactformulier is gefixed. Vanaf nu beter beheerbaar. 

21.30 uur Sluiting 

Actie- / aandachtspunten:  

 

(U=uitvoering M=Monitoring) 

Start Onderwerp ? Wie UGD: 

14-03-22 Benaderen fracties  U FS/JK/RH  

14-03-22 Kerstboom Gemeente Alkmaar  U FS  

14-03-22 Bouwverkeer Tames Visserstraat / Ilse U FS  

14-03-22 UBO / KvK  U JK   

14-03-22 Geldmaat U HT  

14-03-22 Promotie winkeltje U RH  


