Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 11 april 2022
Plaats
Aanwezig
Afwezig
Gasten
Tijd

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

Gasten:
Deze keer geen gasten die zich hebben aangemeld.
Notulen vorige vergadering.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering.
Mededelingen.
• Er komt een voorlichtingsbus over duurzaamheid op 18 mei in Stompetoren en op
29 juni in De Rijp. RH maakt onze dorpsgenoten hier via Facebook / website op attent.
• RH heeft de E-herkenning binnen. Heel goed, want dan kan hij aan de slag met
subsidieaanvragen.
• De muziekinstallatie is geregeld. Wordt voor het eerste gebruikt op paaszaterdag, tijdens
het eieren zoeken. Mag nog steeds in opslag bij Mijse Sporthal, als hier behoefte aan is.
• Mark Krom is de nieuwe wijkagent, hij krijgt / heeft ook nog een collega.
• We gaan de lijst met vragen vanuit de vergadering aan Ilse weer opstarten.
Ingekomen stukken.
• Het programma van de meeting met Burgemeester en Wethouder in de Grote Kerk op
14 april is ontvangen. FS & HT zullen er namens ons bij zijn.
Stand van zaken:
• Ontwikkelingen Dorpshuis
Mede door onze gasten in de vorige vergadering slingert AP de vraag in de groep of dit
niet allemaal een beetje voorbarig was. Want wat willen we nu eigenlijk precies met het
dorpshuis en moeten we als Dorpsraad ook niet nog meer proberen de dorpers te
betrekken bij onze vergaderingen en besluiten over “wat goed is voor het dorp” en dus
ook de wensen voor het dorpshuis. Er volgt een goede discussie over betrokkenheid van
dorpelingen en wat ze al dan niet allemaal zouden willen.
Uit ervaringen blijkt dat de dorpers het meeste allemaal wel best vinden en verder
helemaal niet zoveel tijd en zin hrbben om betrokken te zijn.
Wat betreft het dorpshuis moeten we eerst maar eens blijven vragen aan Gemeente
Alkmaar naar de status nu is en wat hun plannen ermee zijn, om vervolgens ook onze
ideeën er aan toe te voegen.
AP heeft wel ideeën voor het schrijven van een dorpsvisie, waartoe de vergadering hem
van harte uitnodigt die te schijven. Wellicht dat we aan de hand van deze dorpsvisie ook
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bij meer dorpers interesse weten te wekken.
•
•

•

•
•

Bouw Tamis Visserstraat
Er blijkt ook bouwverkeer via het Zuidje je gaan. FS heeft dit gemeld bij Gemeente.
N243
Redelijk rustig rondom het bouwwerk. De fundering voor de 3D geprinte fietsbrug is
gestort. Op 14 april is er een bijeenkomst / voorlichting over de komende periode te
verwachten werkzaamheden aan de weg. FS & RH gaan daar namens ons kijken.
Parkeerplaats sportcomplex
Verder nog geen verder informatie over de parkeerplaats bij sportcomplex De Mijse.
Er worden plannen gemaakt, zover wij weten. HT gaat eens informeren bij Stadswerk072
hoe het er mee staat.
Kermis
Gaat zijn gangetje. Ziet er verder goed en de vergunningen zijn moeten nu snel volgen.
Sportcontrainer
RH & HT hebben inmiddels zelf actie ondernomen, ook na contact RH met Ilse. We
hebben de sportregisseur van Alkmaar Sport benaderd en met hem gaan we nu een plan
op zetten om de contrainer ook echt te gebruiken. Nog niet zo makkelijk, want alles met
eigenlijk onder toezicht van deskundige. Wordt vervolgd.

Bespreekpunten
• Locatie stemlokaal verkiezingen
Navraag bij SWOS leert dat zij om moverende redenen niet de bijna hele week de zaal in
De Horn af wilde staan. De Katholieke kerk is nog aangeboden, maar de commissie koos
vervolgens voor de Grote Kerk. Achteraf dus een ongelukkige keuze voor minder valide
mensen. Volgende keer is de gymzaal misschien wel weer de beste optie. Gymmen
kunnen de kinderen overdag namelijk ook wel in de sporthal.
• Statutenwijziging SWOS
AE & HT gaan hun oor eens te luisteren leggen bij de SWOS wat ze nu precies willen
met de statutenwijziging. AE neemt contact op met Fred van Zon.
• Ondergrondse containers
Ze zijn inmiddels allemaal geplaatst en zijn inmiddels in gebruik. Ze lijken allemaal te
werken.De verplaatsing container De Horn naar oude Spar was i.v.m. Veiligheid.
• Verkeerssituatie Molendijk
FS heeft beheerder wegen Gemeente Alkmaar gesproken over de situatie op de
Molendijk. Het betreft dan snelheid (85% van motorrijtuigen rijdt 70+), geluid (graskeien),
gemengde verkeersdeelname (auto's, fietsers, voetgangers) . De beheerder dacht zelf
aan verkeersdrempels op de dijk als oplossing, hoe dan ook hij ging er mee aan de slag.
• Overzicht bedrijven in Schermerhorn
KS geeft aan dat ze ermee bezig is. Onder constructie dus.
• Dorpsagenda / nieuwsbrief
Misschien aankondiging Kermis in dorpsagenda, maar wellicht is in verband met ruimte
gebrek een nieuwsbrief beter om onze eigen punten extra te benadrukken.
• Jaarkalender
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•
•

Waar is deze gebleven ??. RH gaat er achter aan.
Windmolen Koot
Verder geen nieuws over bekend.
UBO / KvK
Is geregeld, het wachten is nu op de documenten.

W.v.t.t.k.e.a.b.
Jaarvergadering – nog (financieel) jaarverslag maken (actie JK/RH)
Vragen voor B&W in overleg 14 april: Waarom lijkt alles zo lang te duren ? En inzicht in het
fusiedocument en evaluatie van de fusie.
Rondvraag
•

AE bankje bij De Horn opknappen (Ilse).

•

FS groenvoorziening in het dorp, er waren mooie plannen (Ilse).

•

RH Winkeltje De Horn was Deka is Plus geworden.

•

De Horn is volgende maand op maandag dicht (geen biljart meer). Bij Joke v.d. Linde
vragen of wij toch mogen vergaderen in mei en juni (actie AE).

22.00 uur Sluiting
Actie- / aandachtspunten:
Vragenlijst aan Ilse
– Parkeervakken in Schermerhorn.
– Wapen op plaquette Grote Kerk boven de deur opknappen, net als grenspaal in Eilandspolder.
– Aanplakzuil status.
– Bankje bij De Horn opknappen.
– Groenvoorziening in het dorp.
(U=uitvoering M=Monitoring)
Start

Onderwerp

?

Wie

UGD:

14-03-22

Benaderen fracties (als JK beter is)

U

FS/JK/RH

11-04-22

Schrijven dorpsvisie

U

AP

11-04-22

Informeren parkerplaats SpS bij Stadswerk072

U

HT

11-04-22

Informeren statutenwijziging SWOS

U

AE

11-04-22

Overzicht bedrijven in dorp

U

KS

11-04-22

Vragenlijst naar Ilse

U

RH

11-04-22

Stukken (financieel) jaarverslag

U

JK/RH

11-04-22

Informeren vergaderingen mei/juni

U

AE
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