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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 13 juni 2022 

 

Plaats  : De Horn   

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

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

Afwezig : SEC Jan Koning (JK), Kim Schipper (KS)  

Gasten  : Geen  

Tijd  : 20:08 - 22:00 uur  

 

Opening:  

De voorzitter opent de laatste vergadering van dit seizoen en heeft koek mee voor bij de koffie / 

thee. HT notuleert wederom. 

 

Gasten: 

Wederom geen gasten die zich hebben aangemeld. 

 

Notulen vorige vergadering. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd, onder dankzegging van de notulist.  

 

Mededelingen. 

• KS heeft aangegeven te stoppen met de Dorpsraad, om voor haar moverende redenen. 

Wij vinden dat uiteraard jammer, maar respecteren haar besluit. 

• Het oude B-veld van Sporting S is officieel evenemententerrein “Het B-veld” geworden. 

Het wordt inmiddels ook gemaaid door Stadswerk072. 

• FS heeft contact gehad over de laadpaal bij de “oude Spar” met TotalEnergies, de 

eigenaar van de paal. Ze gaan regelen dat er spanning opkomt.  We blijven dit 

monitoren. Ondertussen is er ook weer een paal op de Oosterweidestraat aangevraagd.  

  

Ingekomen stukken. 

• Mail gehad over www.alkmaarbedankt.nl, waar vrijwilligers een leuk cadeautje of activiteit 

kunnen aanvragen voor hun vrijwilligerswerk. Klik en kies tussen 30 mei en 10 juni. Is al 

klaar dus.  

• Er staat een gesprek gepland met Joost Kamps van Gemeente Alkmaar over de 

voortgang van het dorpshuisproject op 22 juni om 16.00 uur in de Horn. Wie erbij wil zijn 

van ons, is van harte welkom.  

   

Stand van zaken: 

• Bouw Tamis Visserstraat 

Weinig nieuws en weinig klachten. Wat opvalt is dat het bouwverkeer niet altijd de juiste 

route neemt. Blijven we monitoren. 

• N243   

FS & HT zijn 25 mei naar Boskalis in De Goorn gegaan voor een goed gesprek. Daarbij 

aanwezig ook Gemeente Alkmaar en de Provincie NH. We hebben goed ons 

ongenoegen duidelijk kunnen maken over de laatste afsluiting. Er zijn excuses 

http://www.alkmaarbedankt.nl/
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aangeboden door Boskalis en we hebben begrepen waar het fout ging. Wij hebben 

benadrukt dat het ons vooral gaat om de veiligheid in het dorp en dat we ook begrijpen 

dat soms niet alles helemaal gaat zoals wij dat willen. Voor de komende lange afsluiting 

hebben we de toezegging dat bruggen extra maatregelen (eerste 2/3 weken hek met 

verkeersbegeleider) komen om het sluipverkeer te beperken. Men waardeert onze 

constructieve opstelling. Voor de komende periode klachten rechtstreeks door naar 

Leontien van Boskalis, niet zelf als Dorpsraad op ons nemen. Na de bouwvak, als de 

boel al een paar weken dicht is, plannen we weer een evaluatie om te zien wat goed gaat 

en wat nog beter kan. AE is thuis in de vakantieperiode van 18 juli tot half augustus voor 

contact met Leontien namens ons.   

• Parkeerplaats sportcomplex  

De tweede versie van het plan vanuit Stadswerk072  leek heel veel op hun eerste plan. 

Met onze aanvullende adviezen is weinig gedaan. Wij gaan hier niet mee akkoord en 

hebben ze weer uitgenodigd voor een gesprek. Nog geen reactie (21-05 verstuurd). HT 

gaat reminder sturen aan Stadswerk072. Wordt weer vervolgd.   

(N.B. Op  dinsdag 14-06 een reactie ontvangen. Ze gaan onze wensen nu toch 

(deels) implementeren in het aanpassingsplan) 

• Kermis 

Gaat goed. Wordt een prachtig feest is de verwachting.  

 

Bespreekpunten 

• Sportcontrainer 

De sportcontrainer is nu 1x gebruikt voor een training van de kinderen van de Bonte Mol, 

onder begeleiding van iemand van Bootcamp De Rijp. Verder komt er weinig van de 

grond. Zo voegt de contrainer niks toe. Het wordt tijd om contact te maken met 

sportregisseur Yuri van Alkmaar Sport (RH) of wellicht Ilse (FS), om te kijken of hij niet 

beter verplaatst kan worden naar b.v. De Rijper Eilanden (Opvang Oekraïners). Zo voegt 

het hele ding niks toe.             

• Schrijven Dorpsvisie 

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

kader van het schrijven van een dorpsvisie. Hij heeft Fred van Zon gesproken namens de 

SWOS & Rob Stoop namens de Grote Kerk. Er volgen nog gesprekken met andere 

mensen in het dorp en er staan al zaken op papier.   

• Statutenwijziging SWOS 

AP gaat rol  “adviseur” vanuit de Dorpsraad op zich nemen en aansluiten bij de 

vergaderingen van de nu nog SWOS. De statutenwijziging betreft, zoals het zich laat 

aanzien, vooral de naam. 

• Skatebaan (Mats & Kick) 

AE heeft met raadslid Frits Jonk gesproken over het idee van de jeugdige 

 Schermerhorners (Mats & Kick), over een skatebaan in het dorp. AE heeft de tips van 

Frits hoe het aan te pakken doorgegeven aan de ouders. Ze moeten er nu zelf mee 

 verder.  
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W.v.t.t.k.e.a.b. / Rondvraag 

• RH heeft afspraak met Bieb medewerkster over dorpsagenda. De ideeën over hoe 

die op te stellen liggen nu niet op 1 lijn. 

• RH gaat ook de mensen die input mogen leveren voor de dorpsagenda een reminder 

sturen of ze dit nog willen ja/nee. Verder vragen naar hun idee over het nut van de 

dorpsagenda. 

• De loopbrug tussen Jisperweg en Mijzerdijk is vernieuwd en weer open. Dat is o.a. 

mooi voor de 4-daagse.     

• FS denk voor de dorpsagenda aan een oproep voor mensen die eventueel ook een 

laadpaal zouden willen. Iemand die hierover mee wil denken is uiteraard ook welkom.  

• Molen Koot nog iets van gehoord ?. Nee geen nieuws over gezien of gehoord.  

22.00 uur Sluiting 

Actie- / aandachtspunten:  

Vragenlijst aan Ilse  

− FS gaat Ilse vragen over het beleid van Gemeente Alkmaar inzake laadpalen. 

− FS gaat Ilse vragen naar sportcontrainer. Mag van ons wel naar De Rijp. 

 

(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  

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

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

09-05-22 Uitnodigen dorpsvereniging – 1ste is Ruiterstok U FS  


