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De Dorpsraad (DR) wordt gevormd door Frans Schuurman (voorzitter), Robert-Jan Huijser 
(penningmeester), Jan Koning (secretaris), Henrico Timmer (notulist) (toegetreden  begin 2021),      
Ari Peterse (toegetreden  begin 2021) en Angelique van Etten (toegetreden september 2021).         
Ook Kim Schipper is lid geweest van de Dorpsraad, maar heeft na een klein jaar aangegeven dat zij te 
druk is met werkzaamheden en omdat zij het lastig vond om haar rol te vinden binnen de DR. 
 
De DR vergadert elke tweede maandag van de maand in De Horn, met uitzondering van de maanden 
juli en augustus. De vergadering is volledig openbaar. Eventueel wordt vooraf kenbaar gemaakt dat 
punten in besloten kring worden besproken. Bewoners kunnen vóór de vergadering aangeven dat zij 
een bepaald onderwerp willen bespreken zodat dit meegenomen kan worden in de agenda. 
 
Afgelopen jaar is er weer elke maand vergaderd, het jaar ervoor enkele maanden niet i.v.m. 
coronamaatregelen en/of privézaken. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. De notulen 
worden in de volgende vergadering goedgekeurd en daarna op de website geplaatst. In juni 2022 
hebben we deze wijze van aanpak gewijzigd en streven ernaar om de notulen binnen twee weken na 
de vergadering op de site te zetten. 
 

Jaarverslag 2019-2020 
Voor een samenvatting van ons jaar 2019-2020 kunt u terecht op deze link: Jaarverslag Dorpsraad-
Schermerhorn 2020 . 
 
Er zijn geen verslagen gemaakt in 2021 wegens ziekte Jan Koning en diverse coronagevallen. Wel zijn 
ook de notulen van deze periode te lezen op onze site. 
 
In dit verslag blikken we terug op de periode november 2021 – oktober 2022 met eventueel 
toevoeging uit het jaar ervoor indien relevant. 
 

Jaarverslag 2021-2022 
Voorzitter Frans heet een ieder van harte welkom op de vergadering en doet afbericht van onze 

secretaris Jan, wegens privé omstandigheden. De voorzitter stipt nog maar eens het doel aan van de 

DR, namelijk de leefbaarheid minimaal op peil houden, of zelf verbeteren binnen ons dorp.       

Robert-Jan heeft een keurige PowerPoint gemaakt waarop alle punten staan die we gaan bespreken. 

Laten we daarom maar snel verder gaan naar de 3de dia: “Wat kwam er op ons pad”.                                  

We wensen u een prettige vergadering. 

• Brugverlichting. Sinds november 2021 hangen we op eigen titel in de donkere dagen voor en 
rondom kers brugverlichting op. Ook dit jaar ziet het er weer prachtig uit.  

 

• Bouw De Kompas. We zijn als DR zeer betrokken geweest in de voorbereidingen van de bouw 
van De Kompas. Na wat strubbelingen en correcties hier en daar, gaf de bouw gelukkig niet 
bijzonder veel problemen en komt er een mooi wooncomplex te staan.  
 

• UBO-verklaring Dorpsraad. Is opgemaakt voor de KvK, zodat iedereen kan zien wie de 
belanghebbenden zijn binnen een organisatie. Voor meer info ga naar de website van KvK en 
zoek op het woord UBO.  Wel hebben wij als DR een petitie getekend tegen onnodige regeldruk 
vanuit de overheid, mede door het moeten regelen van deze UBO-verklaring. 

 

http://dorpsraadschermerhorn.nl/blog/wp-content/uploads/2020/11/Jaarverslag-Dorpsraad-Schermerhorn-2020.pdf
http://dorpsraadschermerhorn.nl/blog/wp-content/uploads/2020/11/Jaarverslag-Dorpsraad-Schermerhorn-2020.pdf


• Ondergrondse vuilnisbakken. De DR mocht alleen adviseren in het bepalen van de plaatsen waar 
de bakken moesten komen. Dat ze kwamen was reeds bepaald. Na wat “drijf” problemen, lijkt 
het systeem nu goed te werken.  
 

• Karavaan. Afgelopen jaar hebben wij Karavaan (Buitengewoon theater op locatie) op bezoek 
gehad. De DR was niet altijd even enthousiast over hoe Karavaan omging met de locaties in het 
dorp die werden gebruikt. Deze winter is Karavaan neergestreken in Zuidschermer.     
 

• Dorpsagenda. Maandelijks informatieblad over activiteiten binnen het dorp, uitgegeven door DR.  
Overgenomen van WelzijnWonenPlus in november 2021. 
 

• Knelpunten infra: Parkeerterrein Sporting S, beschoeiing Scheepjeserf, parkeervakken. 
DR is al het hele jaar bezig om het 2 jaar geleden vernieuwde parkeerterrein bij Sporting S                                   
opnieuw gerenoveerd te krijgen. De huidige bedekking met volledig  grastegels is, vooral in natte 
tijden, een drama. 
Beschoeiing op het Scheepjeserf daarentegen is wel keurig opgeknapt. Het verkrijgen van meer 
parkeerplekken in het dorp (volgens Gemeente 15 stuks) wordt door de DR als een farce gezien. 
Effectief zijn het er naar ons idee 3, op de rest van de aangelegde plekken werd allang 
geparkeerd.   
Uit de zaal komt de opmerking dat de Gemeente beter met “het dorp” moet communiceren. Het 
zou een hoop geld kunnen schelen, als ze zaken in 1x goed doen (n.a.v. parkeerterrein). 

 

• Website en contactformulier. Eind 2021 merkten wij op dat we geen meldingen meer kregen. 
Deze weggewerkt en de instellingen veranderd. Alle meldingen worden nu binnen 3 werkdagen 
afgehandeld als wij dit zelf kunnen, en in ieder geval beantwoord.  
 

• Losloopgebieden honden. Er is een APV gemaakt inzake losloopbebieden binnen de bebouwde 
kom. Publiek vraagt zich af waar: dit is 1. in het “parkje” ingang de Oosterweidestraat (laatste 
huisen tegen Beemsterdijk) tot en met de groenstrook achter de bomen van het speelveld 
(schaatsbaan) tussen Pinksterblomstraat en de N243, en 2. De groenstrook ten oosten van Over 
de Leij. Het speelveld zelf is verboden voor honden, net als het gehele speelveld in de 
Oosterweidestraat. Helaas is dit op de website van Gemeente Alkmaar niet te vinden.   
 

• Muziekinstallatie. Er is een nieuwe muziekinstallatie aangeschaft voor algemeen gebruik voor 
verenigingen in het dorp. De Jeugdraad en Nieuw Leven hebben hiervan al gebruik gemaakt en 
ook met de kermis is er gebruik van gemaakt. De oude installatie van de Jeugdraad was kapot. 
Dit alles gerealiseerd met subsidie vanuit Gemeente Alkmaar.  
 

• Blauw asfalt en verkeersbord Mijserbrug (vrachtverkeer draaien bij Sporting S). Als enige plaats 
binnen Gemeente Alkmaar hebben wij een stukje blauw asfalt en wel in de bocht van de 
Westmijzerdijk. Dit omdat het tegelwerk iedere keer kapot werd gereden. Ook staat er voor de 
Mijzerbrug, aan de kant van het dorp, een abracadabra bord voor vrachtverkeer. Deze moet 
ervoor zorgen dat chauffeurs van lange combinaties niet gelijk over de brug linksaf sturen, maar 
eerst draaien op het parkeerterrein bij Sporting S, om te voorkomen dat de brugleuning er 
opnieuw stuk wordt gereden. Sinds deze nieuwe situatie zijn brug en wegdek heel gebleven, al 
wordt het bord wel weer anders. Verder kunnen we melden dat de parkeerborden op het 
Oosteinde verwijderd gaan worden, al dient men daar wel eerst het verkeersbesluit  voor aan te 
passen. Ook aanpassen en aanbrengen belijning  in het dorp staat op de agenda.  
 

• Sportcont(r)ainer. Op het terrein van Sporting S heeft Gemeente Alkmaar een sportcontrainer 
Obstacle Ninja  neer laten zetten, bedoelt voor mensen die doen aan bootcamp en survival 
training. Dit was allemaal goed bedoeld, maar dit is veel te moeilijk voor de gemiddelde sporter 
in ons dorp. We gaan samen met Gemeente Alkmaar op zoek naar een betere locatie binnen 
onze Gemeente. 
 



•  Skatebaan / halfpipe. 2 jonge dorpelingen wilde graag dat dit ook in ons dorp kwam. Ze waren 
bezig met een handtekeningen actie. Verder geen ontwikkelingen over gehoord.  
 

• Windmolens. De discussie over windmolens in de Schermer, maar ook mogelijk in de 
Mijzerpolder (P. Koot) volgen wij op de voet. De DR is niet gelijk tegen windmolens, ook gezien 
de discussie aangaande klimaat en milieu, maar wij vinden wel dat er een goed beleid (om 
wildgroei en horizonvervuiling tegen te gaan) moet komen vanuit Gemeente Alkmaar voordat we 
voor windmolens kunnen zijn. 

 

• Nieuw te realiseren wijk in Mijsepolder. Ook hier hebben wij als DR een neutraal standpunt in 
genomen. Initiatiefnemer en dorpeling Koot wilde dat wij voor hem gingen lobbyen binnen het 
dorp voor zijn project. Wij hebben aangegeven dat wij vonden dat hij dit zelf diende te doen, 
alsook in gesprek gaan met de mensen die wonen aan de Westmijzerdijk. Naar verluidt heeft hij 
deze acties ook zelf ondernomen, maar voor nu is daar verder geen nieuws over.   
 

• Kermis. Na enkele jaren stilte wegens corona is er dit jaar ook weer een kermis georganiseerd, 
waar de DR met een luisterend oor en advies bij betrokken was. Dit jaar was het feest rondom de 
Mijse Sporthal gesitueerd, na sluiting van ons dorpscafé. Het werd een groot succes.  
 

• Voetgangersbrug Mijse / Jisperweg . De DR heeft gepusht om deze hersteld te krijgen, nadat 
deze was afgekeurd. Na overleg tussen Gemeentes Alkmaar en Koggenland is dit gelukt. 
 

• Geldmaat De Horn. De geldautomaat geeft regelmatig problemen.  Soms is hij defect en dan 
weer eens leeg. In samenspraak met SWOS blijft de DR Geldmaat vragen dit goed te regelen.    
 

• Stemlokaal Grote Kerk. De DR vond deze locatie tijdens de laatste verkiezingen zeker niet ideaal 
voor mindervaliden. Dit omdat vanwege de kou de speciale minderinvaliden ingang aan de 
zijkant van de kerk dicht bleef.  Dit moet de volgende verkiezingen beter geregeld zijn.  
 

• Verkeerssituatie Molendijk.  Ter verbetering van de verkeerssituatie aan de Molendijk worden 
er nieuwe  grastegels lange de rijweg gelegd. Dat zal helaas voor snelheid verkeer en 
verminderen van het aantal motoren bij mooi weer niet helpen.  
 

• Laadpaal T. Visserstraat. Na anderhalf jaar staat er op aandringen van de DR eindelijk stroom op 
de laadpaal voor elektrische auto's op de T. Visserstraat. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het 
jammer is dat op deze locatie 1 vak alleen voor invalidenvoertuigen is. Dit is bij de aanvraag 
bepaald en daar kunnen wij weinig aan veranderen. Bij Pinksterblomstraat 96 is ook een 
aanvraag gedaan voor een laadpaal. Dat duurt veel te lang, vindt dezelfde vragensteller. Wat wij 
weten is dat deze op een wachtlijst staat, maar Gemeente Alkmaar niet genoeg capaciteit heeft 
om het sneller te doen. 
 

• “Adviseur” vanuit de Dorpsraad bij (nu nog) SWOS. Op verzoek van de nu nog SWOS, is Ari 
Peterse vanuit de DR aanwezig als toehoorder en adviseur tijdens vergaderingen van SWOS. 
 

• “Wij gaan weer naar school” spandoeken. Heeft de DR zelf aangeschaft, welke aan het eind van 
de zomervakantie aan de bruggen worden opgehangen. 

 

• Herinrichting N243. De werkzaamheden op de N243 hebben heel wat voeten in aarde gehad, 
maar is nu bijna afgerond. Vooral de afsluiting van de weg en de daarmee gepaard gaande 
“sluiproute” door het dorp heeft gaf ons als dorp en daarmee ook de DR flink wat uitdagingen. 
We hebben geprobeerd dit zo goed mogelijk te managen, in samenspraak met Boskalis,   
Gemeente Alkmaar en Provincie NH. De grootste uitdaging nu is nog het plaatsen van een 
fietsbrug ter hoogte van het Zuidje richting Alkmaar. Provincie en een dorpeling moeten het nog 
eens worden over het gebruik van een stuk grond, wat nu nog in het bezit is van deze dorpeling. 
Wat de DR begreep gaat dit uiteindelijk goedkomen, maar tot die tijd zit er nog wel een 
vervelende bocht in het fietspad richting de weg, waardoor het motorrijtuigenverkeer heel dicht 



bij komt. Men probeert dit probleem tijdelijk op te lossen met een betonnen barrière. We weten 
dat dit niet ideaal is, maar dat is even niet anders.   
Ook de polderwegen kregen er door de grotere drukte op deze smalle wegen flink van langs.    
De kanten werden daarbij kapotgereden. Ook hierover is veel overleg geweest met eerder 
genoemde partijen om dit toch zo veilig mogelijk te houden. De kanten zijn opgevuld 
(Molenweg) en van passeervakken voorzien (Vrouwenweg). Nog even en dan zijn voor ons de 
grootse problemen voorbij en verplaatst het werk zich eerst richting traject Middenweg 
(Beemster) / Kathoek (Avenhorn) en later (medio 2023) vanaf de rotonde bij de 3 molens 
richting Omval, waarbij ook de “oude” kant dicht gaat voor motorrijtuigen behalve 
bestemmingsverkeer. 

 

•  Dorpshuis. Al sinds langere tijd is de DR betrokken bij het realiseren van een dorpshuis in 
Schermerhorn. Een ontmoetingsplaats die in onze ogen zeker nodig is na het sluiten van ons 
dorpscafé. Vanuit Gemeente Alkmaar bestond ook de behoefte om hierbij te participeren, 
waarbij men graag wilde dat alle betrokken partijen overeenstemming konden bereiken over een 
gezamenlijke locatie. Dit is locatie “Ruiterstok” geworden, waarbij het dan dus de bedoeling is 
dat deze locatie door iedereen wordt gedeeld. Hiervoor zijn in 2022 al enkele gezamenlijke 
sessies geweest in de Grote Kerk en recentelijk in De Horn. Op 30 november krijgen de betrokken 
partijen nu de mogelijke scenario's van de verbouw /nieuwbouw te zien, waarna in januari er ook 
een inloop voor dorpelingen wordt georganiseerd.  
Vraag van uit de zaal is of alle mogelijke locaties bekeken zijn ? (Antwoord : Ja, alle opties zijn de 
revue gepasseerd) en wordt het nu een dorpshuis of een verenigingshuis ? (Antwoord: Een 
dorpshuis waarin ook alle verenigingen participeren en ruimtes delen me elkaar). 
Ook wordt opgeroepen tot meer participatie vanuit het dorp zelf door dorpelingen. (Antwoord: 
Er is voor nu alleen nog maar een volumestudie gedaan, alles ligt verder nog open en we 
nodigen iedereen uit in het dorp die mee wil denken over hoe het dorpshuis op te zetten c.q. In 
te richten). Voor nu is ook nog belangrijk om te vermelden dat voor de uiteindelijke realisatie 
van het dorpshuis in hopelijk 2026, alles blijft zoals het is. Dus de SWOS blijft in De Horn, De 
jeugdvereniging in de Ruiterstok, enz.   
 

• 5G-mast bij Sporting S. De DR ontving een bericht van Vodafone dat hen op zoek was naar een 
locatie om een 5G-mast te plaatsen en dat zij in samenspraak met de Gemeente had gekozen 
voor de plek waar nu de Biza-mast staat. Deze staat nu naast sporthal De Mijse, ter hoogte van 
de opslag van de ijsclub. Vodafone wilde daartoe via hun partij MD7 een informatieavond 
houden voor mensen die woonde binnen een straal van 250 meter. Deze heeft op 10 november  
plaatsgevonden in de kantine van SV Sporting S. Dit werd een enerverende avond, omdat er veel 
tegenstanders waren van vooral de locatie van de 25 meter hoge mast, alsook waren er 
gezondheidsvragen aangaande de straling van zo'n mast. De gezondheidsvragen konden door de 
man van antennebureau Nederland goed worden  beantwoord, maar de plaats waar de mast zou 
komen bleef tegenstand houden. Zo zou de zichtlijn vanaf de Grote Kerk vervuild raken, vonden 
tegenstanders. MD7 werd derhalve met huiswerk weer op pad gestuurd en uitkomsten van 
geopperde andere locaties (bestaande mast Molendijk/Molenweg of achter op het complex van 
Sporting S tussen voetbalveld en trainingsveld) zullen met Vodafone worden gedeeld en 
bekeken. Goed om te weten in deze is dat Gemeente Alkmaar een wettelijke verplichting heeft 
tot het hebben van een dekking van 98% voor mobiele telefoons binnen haar Gemeente. Er moet 
dus wel iets gebeuren om dit te bewerkstelligen.  
 

• Dorpsvisie. Vanuit Gemeente Alkmaar wordt gevraagd om een dorpsvisie en die schrijven we 
dan het liefste zelf, voordat ze dit in “de stad” gaan doen voor ons. Ari Peterse in namens de DR 
bezig met een verkenning om te kijken waar we willen staan over 10-20 jaar. Worden we een 
slaapdorp of gaan we aan de slag en worden we een eigen BV Schermerhorn, met bv. een eigen 
stroomvoorziening en een autoluw dorp. Met dit soort vraagstukken gaat de DR komend jaar aan 
de slag, waarbij we de hulp inroepen van Dorpswerk NH. Als er mensen zijn die willen 
meedenken voor een dorpsvisie kom dan eens langs op een vergadering (2de maandag van de 
maand) of meldt je via 1 van de verschillende wegen. 

 



Voorstellen wijkagent Mark Krom 
Het woord is vervolgens aan onze huidige wijkagent Mark Krom, die vanavond in onze midden is. 

Mark vertelt dat hij 55 jaar is en al 26 jaar bij de Politie zit. Hij heeft in Gemeente Alkmaar als 

wijkagent 13 dorpen onder zich, samen met zijn collega Sebastiaan. Een wijkagent doet heel veel 

verschillende zaken, maar het aller belangrijkste is toch wel de leefbaarheid en veiligheid in de 

dorpen bewaken. In Schermerhorn is het relatief gezien best rustig zo geeft Mark aan, maar hij 

en collega Sebastiaan staan altijd paraat om ook mensen in ons dorp te helpen.  

We wensen Mark veel succes met zijn taken en zijn toe aan een kleine pauze. 

 

Financieel verslag en Kascommissie 
Robert Jan vertelt en legt uit: In de Kascontrolecommissie hebben zitting genomen Linda 
Munster en Keetie Klinkenberg. De Kascommissie heeft de financiële verslagen  van Jeugdraad, 
Floor en Dorpsraad gecontroleerd, goedgekeurd en ondertekend. 
 
Aan de 3 penningmeesters wordt door de vergadering decharge verleend.   

 

Verkiezing leden Dorpsraad 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld , waardoor de herkiesbare Robert-Jan Huijser en  
Frans Schuurman opnieuw voor 3 jaar worden gekozen in de Dorpsraad. Applaus volgt. 
 

Rondvraag 
Een bewoonster van het Zuidje wil toch nog even opmerken dat ze de versmalling met de 

betonnen barrière toch wel erg gevaarlijk vindt en bang is dat ze een keer door een grote klap zal 

worden opgeschrikt. Wij delen haar bezorgdheid, maar kunnen hier verder ook even niets aan 

doen behalve alert zijn op de laatste dagen voor opening van de weg begin december ‘22. 

Hopelijk wordt het probleem snel opgelost. Er komen in ieder geval zolang aanwijzings- en 

snelheidsborden van 50 km bij te staan.   

Ook komt uit de zaal de vraag of er mogelijkheden zijn om snelheidsbeperking in het dorp voor 

elkaar te krijgen. De DR heeft in het laatste overleg met Politie, Handhaving en Gemeente 

gevraagd of er voor zwaar verkeer borden van max. 15 km kunnen worden geplaatst bij de 

ingangen van het dorp. Ook hiermee gaat men aan de slag. Overigens  kunnen we ook proberen 

elkaar als dorpelingen aan te spreken, want vaak is de snelheidsduivel een eigen bewoner. 

Aankondigingen en/of berichten die niet kunnen wachten op de maandelijkse verspreiding van 
de Dorpsagenda komen standaard op Facebook te staan. Deze berichten zijn ook te lezen op 
onze website aan de rechterzijde van de homepage. Ook zullen berichten als deze aan komen te 
hangen in de berichtenkast op het Zuidje (schuur ’s Lands Welvaren) en op andere locaties. DR 
gaat hierover eerst in gesprek met de eigenaren/beheerders. 

 

Sluiting 
De avond wordt door de voorzitter afgesloten met dankzegging aan de aanwezigen, een 

dankzegging aan de dames van SWOS voor de verzorging, en een consumptie van de vereniging. 

 

Namens Dorpsraad Schermerhorn, 

Henrico Timmer 


