
 

1 

 

Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 14 november 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),   

Gasten  : Geen 

Tijd  : 20:00 - 22:30 uur  

 

Opening:  

De voorzitter opent de derde vergadering van dit seizoen en heet iedereen welkom.  

HT notuleert wederom. We beginnen de vergadering met het nogmaals naar elkaar aangeven 

van de noodzaak om als Dorpsraadlid een hoofdpunt te pakken, waar hij of zij dan extra 

aandacht aan geeft. (b.v. 5G-mast HT, Dorpsvisie AP, Boskalis RH, Dorpshuis FS, enz.).  

 

Notulen vorige vergadering. 

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

 

Mededelingen. 

• De punten van de jaarvergadering van morgenavond (15-11) zijn door RH keurig in een 

PowerPoint (PP) gegoten. We lopen de PP stapsgewijs door, waar bij de onderwerpen kort 

wordt besproken wat we er over gaan zeggen. Er zijn genoeg zaken de revue gepasseerd. 

 

Ingekomen stukken. 

• E-mail ontvangen van Ilse over een kennismaking met wethouder John Hagens. FS gaat 

datum afspreken. Liefst 2de maandag in januari 2023. Verder vraagt Ilse waar de dorps 

kerstboom afgeleverd kan worden door SW072 (bij AvE) en vraagt ze aandacht voor het 

bericht over Alkmaar 450 jaar. Je kunt een subsidie krijgen in het kader van Alkmaar Ontzet. 

  

• Via de app worden wij gewezen op een bijeenkomst voor o.a. Dorpsraden over windmolens 

in de Schermer / Gemeente Alkmaar (GA). Er blijkt namelijk dat er 4 aanvragen liggen bij 

GA, waarvan 1 aan de Grootschermerweg. FS & AP zijn op de bijeenkomst geweest, waar 

de wethouder dacht dit varkentje wel even snel te wassen en de aanvraag er even doorheen 

te jassen. Dat viel dus tegen voor hem, want er viel nog wel wat over te zeggen, zowel voor 

als tegen. Er dient dus duidelijk nog consistent beleid gemaakt te worden door GA. Een hele 

interessante avond, waar door partijen (GA & Dorpsraden) tegen de uitkomst heel anders 

aangekeken wordt. Het windmolen verhaal zal door AP met extra aandacht worden gevolgd.   

 

• Email binnengekomen van Bouwend Waarland BV. Hebben ideeën voor een 

woningbouwplannetje op Over de Leij (groenstrook) en wil daar met ons van gedachte over 

wisselen. Maikel Gielens komt komende decembervergadering uitleg geven. .   

 

• Email ontvangen van Hoogheemraadschap over versterking van stukken in de Mijzenpolder. 

Koos Woestenburg wil graag uitleg komen geven. Komt ook langs in de 

decembervergadering.  
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Stand van zaken: 

• N243   

FS & RH hebben afgelopen vrijdag (11-11) met meerdere mensen (Boskalis, wethouder, 

gedeputeerde) een kijkje langs de N243 genomen om te zien hoe alles er nu zo ongeveer 

voor staat. Bij het Zuidje gaat de slinger van het fietspad er uiteindelijk weer uit, als de 

fietsbrug erdoor is. Bij de bushalte komt mogelijk nog een trappetje aan de achterkant, zo 

deze zonder omweg kan worden bereiken.  

   

• Dorpshuis  

Op 11-10 was er het feiten-relaas van Joost Kamps na zijn gesprekken met iedereen,  

waarin ook naar voren kwam dat GA met concepten zou komen (30-11) voor verbouwen / 

aanbouwen /nieuwbouw van de Ruiterstok locatie. Het idee van GA was dat wij als dorp dan 

heel snel zouden gaan kiezen voor 1 van die concepten. Hier waren wij samen met o.a. 

SWOS zeer op tegen. Aan onze opmerking is gehoor gegeven. GA wil nu ook nog een 

inloopavond organiseren (eind jan / begin feb 2023) voor het hele dorp, alvorens er ergens in 

maart een keuze voor een concept dient te worden gemaakt.  

Eerst maar weer eens op naar 30 november.  

 

• 5G-mast 

HT, FS & JK waren aanwezig bij de uitleg op 10-11 in de kantine van SpS, over de mogelijke 

plaatsing van een 5G-mast op de plek waar nu de BiZa mast (landelijk luchtalarm) staat. De 

man van het antennebureau had een helder verhaal over wat de straling van zo'n antenne 

allemaal inhoud, alsook wat de gezondheidsrisico's waren. Vervolgens kwam Victor van MD7 

namens Vodafone aan het woord, maar zijn presentatie was helaas een stuk minder. 

Hierdoor werd de presentatie een soort Poolse landdag, waar hij ook niet meer de kans 

kreeg om zijn verhaal goed te vertellen. Een lang verhaal kort: Er gaat gekeken worden of de 

upgrade van de mast op de hoek Molendijk/Molenweg uitkomst kan bieden. Als dit niet lukt 

dan kijken naar een mast van 25 / 30 meter op locatie einde voetbalveld. Ook willen wij 

graag een foto ontvangen van de mast, zodat we een beter beeld kunnen schetsen voor de 

dorpelingen. Dat die er die avond niet was, was een gemiste kans. HT zal dit verhaal verder 

monitoren en stimuleren namens de Dorpsraad. 

 

• Verkeersmaatregelen 

FS & HT zijn met mensen van politie, handhaving en GA een rondje gelopen in het dorp en 

hebben al onze puntjes die we de laatste tijd mee hebben gekregen van dorpelingen 

voorgelegd. De spiegel in de bocht de Mijse in  vonden ze niet zo'n goed idee. Een lijn op de 

midden van de weg wel. Het gele bord voor de linksaf willende vrachtwagens voor de Mijse 

brug wordt anders. De belijning (met witte stenen) op het Oosteinde moet worden aangepast,  

want geeft nu een voorrangsidee. En tenslotte de parkeerverbodsborden op het Oosteinde 

weghalen is een wens ook van GA, maar daarvoor is een verkeersbesluit noodzakelijk. Dit 

alles dient te worden gevat in een kernenbeleid, onder een specifieke wethouder. FS zal 

deze zaak voor ons blijven monitoren.  

 

Bespreekpunten: 

• HT heeft contact gehad met Bas v/d Molen over verplaatsen stroompunt naar 

evenemententerrein. Na overleg met Ilse is ook Floor Schermerhorn aangehaakt omdat dit 
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ook een stroompunt bij het veld aan de Oosterweidestraat wensen. HT gaat samen met 

Harry van Etten een aanvraag opzetten / indienen. Het idee in de Dorpsraad is om ook gelijk 

een verzoek tot laadpalen op het nog te renoveren parkeerterrein toe te voegen. Bij de 

laadpalen ligt echter wel een probleem, gezien de enorme achterstand waar GA al mee 

kampt (bericht Ilse).   

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

• De lampjes aan de bruggen hangen weer prachtig. Dank aan Ruud Molenaar en zijn team. 

• De kerstboom mag worden afgeleverd bij AvE. We gaan weer zelf neerzetten en versieren.     

• De smiley displays (snelheidsmeters) hangen nog tot begin december.  

• HT vraagt of we nog een activiteitenboekje hebben. Antwoord: Nee en gaan we ook niet 

meer maken. Voor sport (SpS) kunnen mensen naar website Freddy Fit website. HT geeft 

door aan de bestuurders van SpS. 

22.15 uur Sluiting 

Actie- / aandachtspunten:  

Vragenlijst aan Ilse  

− Op het moment even geen.  

(U=uitvoering M=Monitoring) 

Start Onderwerp ? Wie UGD: 

10-10-22 Uitnodigen Ruiterstok begin 2023 U FS  

10-10-22 Presenteren dorpsvisie in december  U AP  

14-11-22 Ontvangst kerstboom  U AvE  

14-11-22 Volgen windmolen ontwikkelingen  U AP  

14-11-22 Volgen laatste loodjes Boskalis U RH  

14-11-22 Volgen 5G-mast  U HT  

14-11-22 Aanvraag stroompunt evenemententerrein e.d.    U HT  

14-11-22 Volgen ontwikkelingen Dorpshuis   U FS   

14-11-22 Volgen ontwikkelingen verkeersmaatregelen U FS  


