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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 12 september 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) (vakantie)  

Gasten  : – 19.30 uur SWOS Fred van Zon & Fieke van Baasbank 

    – 20.00 uur Dorpelingen Ans Schuit, Arie Kramer, Ruud Kuijpers, Jan van Borre,       

           Nicolette LeFebvre, Johan Gieles & Martine Schaap.    

Tijd  : 19:30 - 22:30 uur  

 

Opening:  

De voorzitter opent de eerste vergadering van dit seizoen en verwelkomt onze eerste gasten 

Fred & Fieke die namens de SWOS even willen overleggen. HT notuleert wederom, want Jan is 

nog met vakantie. 

 

Gasten: 

− SWOS  

Fred & Fieke hebben een gesprek gehad met Joost Kamps en komende vrijdag staat een 2de 

gesprek op de agenda. Ze willen graag horen hoe het gesprek met de Dorpsraad is verlopen en 

wat ons standpunt is na het eerste gesprek. Wij hebben aangegeven dat ons 

verkenningsgesprek heel veel herhaling was van wat eerder in de Grote Kerk al is besproken. 

Wij hebben nogmaals onze voorkeur uitgesproken voor de plek waar nu de Ruiterstok op staat 

en daarbij gevraagd of ze willen kijken naar de haalbaarheid van een plek voor de 

Jeugdvereniging in b.v. een kelder. Verder details over bouw met of zonder appartementen en in 

welke vorm e.d. zijn bij ons gesprek niet over tafel geweest. Wel dat er vanuit het punt van 

betaalbaarheid door Gemeente Alkmaar naar wordt gekeken. Fred geeft aan dat hij het idee 

heeft dat er teveel wordt gedacht vanuit het betaalbaar krijgen van het gebouw “appartementen 

erop zijn in beton gegoten “ en het niet gaat over het maatschappelijk element. Wij geven aan 

dat we snappen dat het voor Gemeente Alkmaar wel betaalbaar moet zijn en wij willen graag 

eerst eens iets van een tekening zien (het gebouw met passen bij de Grote Kerk en de 

dorpsstraat). Verder lijkt ons contact met de buren, de familie Kuijpers, en Joost Kamps van 

groot belang. 

− Dorpelingen 

Na een introductierondje bijt mevrouw Ans Schuit het spits af. Hoe onze voorzitter bij zijn 

conclusies komt dat de verkeersregelaar op het Westeinde vooral goed zou zijn en ook zijn 

reactie in de krant in stukje over de ideeën van raadslid Jonk. FS legt uit dat het en natuurlijk 

altijd momentopnames zijn als we zo'n verkeersregelaar zien en dat het ook een enigszins 

tactisch verhaal was, om nog extra sluipverkeer te voorkomen. Uiteraard spreken wij intern 

Boskalis (de uitvoerders van de renovatie N243) er wel op aan dat er toch heel vaak weinig 

controle activiteit op de Westeinde brug wordt gezien. Uit de onderlinge discussie hierover blijkt 

ook dat de dorpelingen ook begrijpen wat voor hondenbaan die mannen eigenlijk hebben en wat 

ze allemaal naar het hoofd geslingerd krijgen. Arie Kramer en ook Nicolette LeFebvre spreken  

vervolgens hun bezorgdheid uit over de snelheid waarmee wordt gereden (ook door 
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vrachtwagens en tractoren) op het Oosteinde en Westeinde door flink veel bestuurders. De 

andere dorpelingen en ook wij als dorpsraad sluiten ons direct aan bij deze zorgen.  

Maar wat kunnen we daar nu en in de toekomst tegen doen ?.  

Het is een punt wat ook al vaker bij de Dorpsraad op de agenda heeft gestaan en waar wij al 

flinke discussies met de wegbeheerder (Gemeente Alkmaar) over hebben gevoerd. Wettelijk 

gezien kan er vaak maar weinig, als je kijkt naar snelheidsverminderende maatregelen 

(plantenbakken e.d.). Zelfs handhaving (laseren of flitsers) is moeilijk en moet ook weer met 

toestemming van Gemeente Alkmaar. Het is vooral ook vaak veel meer een maatschappelijk 

probleem, wat soms grenst aan “huftergedrag”. Het speelt dus al veel langer, maar valt nu met 

het extra verkeer door N243 en bouw van De Kompas (zwaar bouwverkeer) nog meer op.  

Vaak gebeurt het te hard rijden ook gewoon door dorpelingen zelf.  

Maar wat kunnen we nu wel doen.  

Vooral vanuit het dorp zelf meldingen maken via 14072 of website Gemeente Alkmaar (wel met 

DigiD inlog), of bij Veilig Verkeer Nederland. Dus klachten indienen over te snel rijden, maar ook 

in geval van schade aan de woningen. Leg een dossier aan van constateringen van scheuren 

e.d. In de gevels.  Als dit allemaal niet helpt is ook de media inschakelen een idee. Misschien 

ook nogmaals het inschakelen van meerdere raadsleden uit de dorpen, om binnen de Alkmaarse 

politiek meer aandacht te krijgen. Dan worden wellicht ook verzoeken om b.v. plantenbakken 

(Arie Kramer), gevaarborden op kruisingen (Ans Schuit) of spiegels in gevaarlijke bochten 

(Martine Schaap) eerder gehonoreerd. Wij als Dorpsraad zullen hier nu al om gaan verzoeken 

via onze kanalen bij Gemeente Alkmaar, maar een extra duwtje voor deze verkeersmaatregelen 

vanuit het dorp zelf helpt altijd. Neem maar even als voorbeeld de regen aan klachten over de 

nieuwe grastegel parkeerplaats bij Sporting S, die er mede voor heeft gezorgd dat deze opnieuw 

aangepakt gaat worden. Kortom we moeten er samen mee aan de slag.                 

 

Vervolgens zijn er nog wat vragen omtrent het dorpshuis, waarvan we de hele procedure en 

waar we nu staan uitleggen aan onze gasten. Wij gaan er nogmaals voor pleiten dat Gemeente 

Alkmaar met de buren van het dorpshuis, de familie Kuijpers, gaan praten.  

 

Over woningbouwplan Koot in de Mijzen weten wij niet meer te melden dan dat de Dorpsraad 

zich niet geroepen voelde partij te zijn, toen een dorpeling meldde met dit plan te lopen en vond 

dat wij ons hier ook voor moesten inzetten. Daarna hebben wij er officieel niets meer van 

vernomen.    

 

Na dit vruchtbare gesprek van zeven kwartier, verlaten onze gasten onder dankzegging voor hun 

komst de vergadering.   

 

Notulen vorige vergadering. 

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

 

Mededelingen. 

• Transport Poland / De Kompas meestal goed. Wel even kijken met huisvuilophaling qua 

timing wanneer ze rijden.  
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• Komende donderdag om 14.00 uur reizen FS, RH & HT weer af naar Boskalis voor een 

overleg. De met de dorpelingen besproken zaken worden daar dan ook meegenomen. 

 

Ingekomen stukken. 

• E-mail ontvangen van mevrouw E. Verhaar van Alzheimer Nederland. Het lijkt ons 

verstandig als we deze doorzetten naar Brenda van WelzijnWonenPlus. (actie RH)  

• E-mail ontvangen van Winterkaravaan over door hen geplande activiteiten. Gezien de 

laatste keer (hoge prijzen voor consumpties / geen vergoedingen voor bepaalde 

gebruikte ruimtes, terwijl het zwaar gesubsidieerd wordt) zijn we hier niet zo enthousiast 

over. We wensen ze succes, maar ze mogen het zelf allemaal gaan regelen met locaties 

en vrijwilligers.  

   

Stand van zaken: 

• Bouw Tamis Visserstraat 

Het hoogste punt is bereikt, de bouw gaat gestaag door.  

• N243   

Zoals gezegd FS, RH & HT gaan 15 september weer naar Boskalis in De Goorn, waarbij  

ook Gemeente Alkmaar en de Provincie NH aanwezig zal zijn. We zullen alle 

aangedragen zaken meenemen in ons gesprek. Voor de rest gaat het met de bouw zelf 

prima hebben wij het idee. Donderdag horen we meer. NB Gemeente Alkmaar wil, 

n.a.v. onze vertellingen over de dorpelingen tijdens onze Dorpsraadvergadering,   

toch kijken of er matrixborden met snelheidsaanduiding op het Oost- en Westeinde 

kunnen worden ophangen. Wij worden gevraagd mede de plaats voor de borden te 

bepalen. Voor nu dan eerst tijdelijk, maar wellicht uiteindelijk wel permanent.  

• Parkeerplaats sportcomplex  

Komend najaar wordt het parkeerterrein zo goed als het door ons aangedragen plan 

opnieuw gerenoveerd. Er komen dan klinker rijpaden en alleen de parkeervakken zijn 

nog van grastegels. HT gaat nog even nader informeren over wanneer precies 

Stadswerk072 dit wil gaan doen.    

 

Bespreekpunten 

• Dorpshuis  

Na aanleiding van het bezoek van de bestuursleden van SWOS vanavond, willen we 

Joost Kamps gaarne uitnodigen voor een update over de stand van zaken.   

• Kermis 

Prachtig feest geweest zoals door ons verwachting. Iedereen was laaiend enthousiast.  

Wel zouden we graag zien dat  een stroompunt voor de kermisattracties (nu naast 

Ruiterstok & bij schuur 'S Lands Welvaren) verplaatst wordt naar het evenemententerrein 

“het B-veld”.  

• Sportcontrainer 

FS heeft aan Ilse doorgegeven dat de contrainer van ons weg mag worden gehaald.  

Ilse gaat kijken waar er een beter plek voor dit Ninja toestel is.  

 

W.v.t.t.k.e.a.b. / Rondvraag 
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• RH heeft zijn licht opgestoken bij Vvn over mogelijkheden en campagnes die ons 

zouden kunnen helpen ivm verkeerssituatie (snelheid) in het dorp.  

• RH heeft H&P Glijn Fonds gevraagd om bijdrage voor lampjes.     

 

22.30 uur Sluiting 

Actie- / aandachtspunten:  

Vragenlijst aan Ilse  

− FS gaat Ilse vragen over stroompunt naar evenemententerrein.  

− FS vraagt Ilse naar mogelijkheden borden gevaarlijke kruising (Zwetstr/OE & OE/PB). 

 

(U=uitvoering M=Monitoring) 

Start Onderwerp ? Wie UGD: 

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

11-04-22 Schrijven dorpsvisie U AP  

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

12-09-22  Gevaarborden op kruisingen U FS  

12-09-22 Verplaatsen stroompunt kermisattracties U FS  

12-09-22 Spiegel in bocht Oostmijzerdijk U FS  

12-09-22 Joost Kamps uitnodigen voor update U FS  

12-09-22 Informeren tijdstip aanpak parkeerplaats SpS U HT  

12-09-22 Vvn mogelijkheden/campagnes U RH   


