
Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 9 mei 2022

Plaats : De Horn  

Aanwezig : (int VZ) PM Robert-Jan Huijser (RH), Henrico Timmer (HT)

  (int Not), Ari Peterse (AP), Angelique van Etten (AE)

Afwezig :  VZ Frans Schuurman (FS), SEC Jan Koning (JK), Kim Schipper (KS)

Gasten :  Geen

Tijd : 20:08 - 21:45 uur 

Opening: 

RH opent als interim voorzitter de vergadering. HT notuleert wederom.

Gasten:

Ook deze keer geen gasten die zich hebben aangemeld.

Notulen vorige vergadering.

RH; Bij mededelingen punt 4 : Mark Krom is reeds vanaf december 2021 onze nieuwe wijkagent.

Zijn collega heet Sebastiaan.  AP: Mist een e bij parke(e)rplaats in de takenlijst. Verder prima.

HT wil graag dat zijn collega dorpsraadleden dit in een reactie op de notulen “ruwe versie” 

aangeven als hij deze naar iedereen rondstuurt en vraagt om verbetering / aanvulling.

Mededelingen.

• We moeten weer inzetten op communicatie Dorp – Gemeente. We horen teveel zaken uit

de 2de hand (lees media), terwijl wij dit graag op voorhand weten. Voorbeeld is de 

communicatie over de toren van de Grote Kerk, waar een journalist dit eerder weet als de

mensen van de Grote Kerk zelf, maar ook wij van de Dorpsraad. 

• De 2 hoeken van de Westmijzerdijk zijn inmiddels van blauw asfalt. We kijken het even 

aan maar de kans dat er nu nog een vrachtwagen de “lange” route via de parkeerplaats 

van SpS neemt vanuit het dorp, lijkt ons een stuk kleiner geworden zo.  

• UBO voor de KvK van de Dorpsraad is nu helemaal geregeld. 

• 14 april zijn FS & HT naar de meeting met Burgemeester en Wethouder Robert te Beest 

in de Grote Kerk geweest. Het was informeel en gezellig. We hebben aangegeven waar 

we trots op waren (thema) en wat in onze ogen nog beter kon. Ook hebben we de 

nieuwe collega van Ilse ontmoet, genaamd Joeri. Hij gaat vooral over veiligheid. Ook 

hebben we kennisgemaakt met Renske Keur van Dorpswerk NH. Zij zijn een 

aanspreekpunt voor dorpsraden in NH en wij willen graag nader met ze in gesprek. FS 

gaat Renske uitnodigen. 

Ingekomen stukken.

• Er staat al geruime tijd een laadpaal voor elektrische auto nabij de “oude Spar”. Echter 

hier staat geen spanning op. FS wil uitzoeken hoe dit zit. Er ontstaat een mooie discussie

over hoe we de toekomst van ons dorp zien, in het kader van de energietransitie. Het is 

wellicht handig om mensen vanuit het dorp te vragen om hier over mee te denken. 

Misschien een aparte commissie op te richten die hier eens zijn licht over laat schijnen.   
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Stand van zaken:

• Ontwikkelingen Dorpshuis

Geen nieuws. 

• Bouw Tamis Visserstraat

Gaat inmiddels rustig zijn gangetje, met hier en daar een dingetje. Zo zitten de zitten de 

gele bordjes van bouwer Poland voor bouwverkeer met tyraps vast en kunnen die alle 

kanten op draaien (wind /kwajongens). Is een dingetje. De borden aangaande langzaam 

rijden zijn weer terug, na weggehaald te zijn. 

• N243  

FS & RH zijn informatie op gaan halen op de bijeenkomst van 14 mei bij Boskalis. Ook 

naderhand zijn er nog gesprekken geweest over de afsluiting van de weg van afgelopen 

weekend (6 t/m 8 mei) en de bijbehorende maatregelen. Zo op het eerste gezicht leek 

het redelijk te gaan in het dorp met sluipverkeer, maar toch zijn er ook wel weer andere 

meldingen binnengekomen. Het blijft dus schorten aan de zaken die ze van tevoren aan 

ons melden over o.a. verkeersbegeleiding en wat er dan daadwerkelijk gebeurd. Frans 

belt tijdens de vergadering in en wil een overleg opzetten met Boskalis, Gemeente en 

Dorpsraad, vooral ook met het oog op de lange afsluiting verderop in het jaar.   

• Parkeerplaats sportcomplex 

De eerste versie van het plan is gemaakt en door ons van aanvullende adviezen 

voorzien. Ze gingen betrokkenen derhalve nog niet ver genoeg. Dit is door Stadswerk072

weer meegenomen en binnenkort volgt de tweede versie van het plan. Wordt vervolgd.  

• Kermis

Gaat nog steeds zijn gangetje. Plannen voor muziek en programma zijn gemaakt. 

Bespreekpunten

• Muziekinstallatie  

Alles van de installatie is er en naar behoren getest tijdens koningsdag festiviteiten. Voor 

het veilig opslaan is er ook een flightcase gekocht, waar wielen onder komen. Opslag zal 

plaatsvinden in kast in de sporthal.  

• Sportcontrainer

De sportcontrainer blijkt er één in de moeilijkste in zijn soort, vooral geschikt voor 

gevorderden met veel spierkracht in de armen. Niet echt geschikt voor de gemiddelde 

bootkamper. Met sportregisseur Yuri van Alkmaar Sport vrijdag 13 mei een afspraak 

gemaakt met Nyha, de leverancier van de contrainer, voor meer uitleg over de 

mogelijkheden.           

• Schrijven Dorpsvisie

AP is bezig met het uitgebreid bevragen van mensen uit het dorp, in het kader van het 

schrijven van een dorpsvisie. Er wordt dus hard aan gewerkt en dat is mooi. 

• Statutenwijziging SWOS 

AE is bij Fred van Zon geweest om te horen wat precies het idee is van betrekken van de

Dorpsraad bij de statutenwijziging. Het idee is dat één van ons zitting neemt in het 

SWOS bestuur (krijgt andere naam), als niet uitvoerend bestuurslid. Deze biedt vooral 

een luisterend oor; houdt vinger aan de pols en geeft waar gevraagd advies. AP wordt 

gevraagd of hij bij Fred van Zon nader zijn oor te luister wil leggen, of de rol hem past.  
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W.v.t.t.k.e.a.b.

2 jeugdige Schermerhorners (Mats & Kick) willen graag een skatebaan in het dorp. AE gaat de 

kinderen motiveren om deur-aan-deur handtekeningen op te halen en een brief te schrijven aan 

de Burgemeester. Ze legt ook nog even haar oor te luister bij raadslid Frits Jonk, hoe dit het 

beste aan te vliegen (actie AE).

Rondvraag

• RH Wil weer een jaaragenda maken. Hij stuurt hem rond en wij vullen aan.  

• RH Wil ook weer verenigingen uit het dorp uitnodigen om bij te praten en te kijken 

waar wij ze, waar nodig, kunnen helpen. 

• RH Meerdere partijen (o.a. Museummolen en kunstroute) denken meer toerisme naar

het dorp te kunnen halen. Eens kijken welke rol wij daarin kunnen spelen.  

21.45 uur Sluiting

Actie- / aandachtspunten: 

Vragenlijst aan Ilse 

– Geen specifieke vragen aan Ilse deze keer.

(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 Overzicht bedrijven in dorp U KS 

09-05-22 SWOS luisterend oor rond ideeën U AP

09-05-22 In gesprek met Boskalis, Gemeente U FS

09-05-22 Renske Keur (Dorpswerk NH) uitnodigen U FS

09-05-22 Spanning op de laadpaal “oude Spar” U FS

09-05-22 Begeleiden kids brief/handtekeningen skatebaan U AE

09-05-22 Opstellen jaaragenda U RH

09-05-22 Uitnodigen dorpsverenigingen voor bijpraten U RH

09-05-22 Sleutel vergadering juni / Janny Alles U HT
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