
Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 10 oktober 2022

Plaats : De Horn  

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

  (int Not), Ari Peterse (AP), 

Afwezig : SEC Jan Koning (JK), Angelique van Etten (AE)

Gasten : Dorpelingen Keetie Klinkenberg (KK) & Linda Munster (LM)

Tijd : 20:00 - 22:15 uur 

Opening: 

De voorzitter opent de tweede vergadering van dit seizoen en verwelkomt onze gasten Keetie & 

Linda. HT notuleert wederom, wegens privéomstandigheden Jan.

Gasten:

Na een voorstelronde, waarin de dames aangeven geïnteresseerd te zijn in wat de Dorpsraad 

zoal doet,  worden ze bijgepraat over alle zaken die momenteel speelt. Wellicht dat zij in een 

later stadium de Dorpsraad willen helpen of participeren in opdrachten die naar ons toekomen.

We beginnen eigenlijk gelijk het gesprek met de vergadering die voor morgen gepland staat over

het te realiseren dorpshuis. De dames worden door de Dorpsraadleden gezamenlijk bijgepraat 

over hoe we zijn gekomen waar we nu staan in dit verhaal. Ook spreken we de verwachting uit 

dat we morgen wellicht een soort herhaling  van zetten zullen zien. Immers alles wat aan Joost 

Kamps is vertelt is eerder al in de Grote Kerk gesprekken aan bod gekomen. Dus locatie: 

Gebouw Ruiterstok ; Samenwerking met Grote Kerk (eventueel sporthal); Opsomming van 

behoeftes verschillende partijen. We spreken af het gesprek weer open in te gaan, maar wel met

de restrictie dat alles wat er nu is aan activiteiten binnen de bruggen van het dorp aangeboden 

blijft worden.

De dames vragen (ook vanuit hun vakgebied planologie & jeugdwerk) wie er nu de regie heeft in 

deze: Gemeente Alkmaar of het Dorp. Ons antwoord nu vooral nog de Gemeente.

AP legt uit dat hij probeert (middels gesprekken met verschillende partijen in het kader van 

schrijven van een  dorpsvisie) de vinger er achter te krijgen hoe het dorp weer aan de gang te 

krijgen en hoe verschrikkelijk moeilijk dit is. 

Conclusies na een hele goede discussie met z'n allen is dat we (zeker als er zekerheid is over 

waar en dat het gebouw er komt) de regie weer meer naar het dorp moeten halen wat betreft de 

invulling van de huidige, maar ook eventuele nieuwe, activiteiten. Misschien zelfs ook wel over 

de bouw van het gebouw zelf. Voor nu is dat nog even (hopelijk nabije) toekomstmuziek. 

Notulen vorige vergadering.

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

Mededelingen.
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• Donderdag 15-09 zijn FS, RH & HT weer afgereisd naar Boskalis voor een overleg. Alle 

met de dorpelingen besproken zaken in de vorige vergadering zijn daar aangekaart. 

Concreet levert dit op dat er meer borden zijn geplaatst; de verkeersbegeleiders strakker 

zijn gaan controleren; er tijdelijk snelheids-matrixborden (dorp uit) komen op Oost- en 

Westeinde. 

• AP heeft gesprek gehad met Nico van Karavaan, n.a.v. onze toch wat negatieve 

ervaringen terugkoppeling over de laatste optredens van de Karavaan in het dorp. Nico 

was er wat van geschrokken, maar bood ook zijn excuses aan voor zaken (o.a. Zwethuis 

in een bende achtergelaten; optredens van matig niveau; zeer hoge consumptieprijzen; 

gebruiken van (toilet)ruimtes zonder vergoeding) die niet goed waren gegaan. Bij de 

Karavaan is besloten in ieder geval deze winter ons dorp over te slaan. 

• FS heeft zowel de verzoeken over sportcontrainer als stroompunt bij het 

evenemententerrein (Kermis) doorgegeven aan Ilse. Wordt vervolgd. 

• RH meldt dat voor het van de grond krijgen van een Vvn campagne in het dorp er 

meerdere meldingen binnen moeten komen, alvorens ze er wat mee gaan doen. 

Ingekomen stukken.

• E-mail ontvangen van SWOS, aangaande 2de gesprek met Joost Kamps. Hierin wordt 

geschreven dat er bepaalde activiteiten van de SWOS zouden moeten worden 

afgeschaald in het nieuwe dorpshuis. FS heeft telefonisch contact gehad met Joost 

Kamps en dit bleek niet aan de orde. Wel dient er goed gekeken te gaan worden naar de

programmering van de beschikbare uren voor de ruimtes, die strak wellicht samen 

gedeeld dienen te worden met andere verenigingen.

• Vodafone heeft per email verzocht om een informatieavond om hun plannen om een 

nieuwe 5G zender/ontvanger naast de sporthal te plaatsen te verduidelijken aan mensen 

die binnen een straal van 250 meter wonen. Dat lijkt ons bijna het hele dorp, maar daar is

nog discussie over. We zijn bezig om dit in de kantine van de sporthal te laten 

plaatsvinden. Datum en tijd volgen nog in deze. 

  

Stand van zaken:

• Bouw Tamis Visserstraat

Weinig over te melden. Prima dus.  

• N243  

Aankondiging in de media over opening wegdeel tussen Middenweg en Molendijk begin 

december misschien niet helemaal handig. Boskalis erkent dit ook. 

• Parkeerplaats sportcomplex 

Er is weer een nieuwe projectleider op het parkeerterrein gekomen. We wachten nu op 

de laatste aangepaste tekeningen.    

• Dorpshuis 

Uitgebreid besproken (zie boven) morgenavond vergadering met Joost Kamps, kijken 

wat daar uit komt. FS gaat er bij Joost nogmaals op aandringen om Ruud & Tanja 

Kuijpers,  als directe buren van het nieuwe dorpshuis, ook uit te nodigen.  

• Dorpsvisie
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AP heeft een plan op  papier staan. Hij gaat dit in de decembervergadering presenteren.

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

• Wat ons betreft komen KK & LM morgen ook namens ons op de vergadering met 

Joost Kamps. HT & RH kunnen wel via een andere “club” aanwezig zijn. 

• Voor de jaarvergadering van 15 november 2022 willen we de wijkagent (Mark Krom) 

uitnodigen. HT gaat hem vragen.  

• RH maakt presentatie / jaarverslag / uitnodiging voor de jaarvergadering. Hij vraagt 

bij deze LM en KK voor de kascontrolecommissie. De dames stemmen toe, waarvoor

dank. 

• FS wil de lampjes aan de bruggen weer rond 11 november (lichtjesavond / St. 

Maarten) hebben hangen.  

• De kerstboom wordt dit jaar geleverd door Gemeente Alkmaar. Wij zelf regelen dan 

het neerzetten en versieren.    

• Uitnodigen Ruiterstok begin 2023, wegens genoeg drukte voor die tijd. 

22.15 uur Sluiting

Actie- / aandachtspunten: 

Vragenlijst aan Ilse 

− FS gaat Ilse vragen naar laadpaal die nog steeds zonder stroom staat. Verder gelijk  

realisatie van laadpalen op parkeerplaats SpS aankaarten (wellicht in samenspraak met 

verplaatsen stroompunt naar evenemententerrein). 

− FS vraagt Ilse naar mogelijkheid spiegel op Oostmijzerdijk, net over de brug. 

(U=uitvoering M=Monitoring)

Start Onderwerp ? Wie UGD:

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

12-09-22 Alzheimer Nederland doorzetten naar WWP U RH

10-10-22 Uitnodigen Ruiterstok begin 2023 U FS

10-10-22 Aanwezigheid buren bij vergadering 11-10 U FS

10-10-22 Spiegel in bocht Oostmijzerdijk – Ilse U FS

10-10-22 Blijven vragen naar begin aanpak parkeerplaats U HT

10-10-22 Uitnodigen wijkagent voor jaarvergadering U HT

10-10-22 Bas vd Molen benaderen aangaande stroompunt U HT

10-10-22 Presenteren dorpsvisie in december U AP
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