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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 12 december 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  : Maikel Gielens – Bouwend Waarland; Bewonersgroep Over de Leij (OdL);     

Koos Woestenburg – HHNK  

Tijd  : 20:00 - 22:10 uur  

 

Opening:  

De voorzitter opent de laatste vergadering van dit jaar en heet iedereen welkom. Speciaal onze 

gasten van OdL: Joke vd Linde, Rene Dekker, Arjen Broersen, Nico Stam, Cees de Vries en  

Piet de Wilde (Zwartedijk). HT notuleert wederom. We gaan snel van start met onze eerste gast.  

 

Gasten:  

Maikel Gielens legt uit waarom hij hier vanavond is. Dit heeft te maken met een eventueel te 

verwezenlijken bouwplan op de groenstrook op OdL. Vandaar ook dat alle gasten die daar 

wonen + Piet hier aanwezig zijn. Maikel vertelt eerst wat Bouwend Waarland is. Een 

samenvoeging van 4 bedrijven, waarvan 2 bouwbedrijven, gebundeld in kennis en kunde.  

Een specialiteit van Bouwend Waarland is CPO-bouwen (CPO = Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap). Dit betekent in het kort dat een groep particulieren bouwgrond aankopen 

en daar samen een bouwplan op realiseert voor hun toekomstige woningen. Voordeel vooral is 

dat je relatief goedkoper kunt bouwen. Volgens verkregen informatie door Maikel bij Gemeente 

Alkmaar zou het stuk grasland op OdL hier geschikt voor zijn. Er komt een schets op tafel en de 

Dorpsraad en bewoners worden gevraagd om input. Idee nu zou bv zijn starterswoningen, maar 

kunnen dit ook  senioren- of levensloopbestendige woningen zijn ?. Er worden wat ideeën 

uitgewisseld in een leuke discussie. Eerste stap is nu om te inventariseren. De Uitkomst is een 

mooi middel, maar ook de maand uitgifte van de dorpsagenda  zou een middel kunnen zijn. 

Tevens kan het een vraag zijn in de enquête die we vanwege de dorpsvisie in het dorp rond 

gaan sturen. Maikel wordt bedankt, maar onze dorpelingen blijven gewoon lekker mee 

vergaderen.  

 

Koos Woestenburg van HHNK neemt de stoel van Maikel over, om ons bij te praten over de 

plannen voor dijkversterking in de Mijzenpolder. Het betreft vooral het stukje tussen sporthal De 

Mijse en de Vrouwenweg. Hier zal in de loop van 2025 is de verwachting aan gewerkt gaan 

worden, omdat de dijk daar is afgekeurd tijdens de testen. Vooral de binnenkant van de dijk is 

kwetsbaar. Aan die kant zullen dan ook schoeiingen worden gezet en delen worden verzwaard. 

Doorgaand verkeer zal er met soms een kleine wachttijd gewoon door kunnen. Later zal ook de 

Eilandspolder (Groeneweg – Oostdijk) nog aan de beurt komen. Ook Koos wordt bedankt voor 

zijn heldere uitleg en verlaat de vergadering. 

 

We gaan verder met de gebruikelijke agenda. 
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Notulen vorige vergadering. 

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

 

Dorpsvisie: 

Omwille van de tijd en de voor vele Dorpsraadleden late ontvangst van het moverende werkstuk 

van AP aangaande de dorpsvisie, verplaatsen we de presentatie hiervan tot de vergadering in de 

maand januari 2023.  

 

Mededelingen. 

• We hebben bericht vanuit Stadswerk072. De aanpak van het parkeerterrein bij de Mijse 

Sporthal zal in Q1 van 2023 aan plaatsvinden. Daarin zijn zo goed als al onze 

aangedragen punten gehonoreerd. (actiepunt HT) 

• De aanvraag voor verplaatsing van de stroomkasten naar de evenemententerreinen 't B-

veld en 't Rabo-veld is aangeleverd bij Bas v/d Molen. We hebben de aanvraag gedaan 

in combinatie met het verzoek gelijk (de infrastructuur voor) laadpalen te realiseren. Ilse 

heeft intern bij Gemeente Alkmaar nog wat poppetjes aan elkaar gekoppeld om een plan 

hiervoor zo gestructureerd mogelijk op te zetten. Wordt vervolgd. (actiepunt HT).  

 

Ingekomen stukken. 

• E-mails ontvangen vanuit Dorpswerk NH, met o.a. voorbeeld enquête en stappenplan.   

In januari vergadering verder bespreken en kijken wie zich hier in de Dorpsraad verder 

allemaal mee bezig gaan houden. 

• N.a.v. de commotie rond de windmolens komt er een e-mailbericht binnen vanuit D66, 

met het verzoek in gesprek te gaan. De vergadering denkt dat het goed is als we van alle 

partijen met Raadsleden in gesprek moeten gaan, om druk te houden op het feit dat er 

beleid moet worden gemaakt voor die windmolens. Ook bij latere vraagstukken is het 

handig als we al lijntjes uit hebben liggen naar de politiek in Alkmaar. In januari verder 

bespreken.  

 

Stand van zaken: 

• N243   

De weg is weer open en ligt er keurig bij, al zijn er nog wel een paar puntjes die op de i 

moeten worden gezet. Zo wordt het Zuidje toch nog als sluiproute gebruikt, ook al moet 

je dan stukken over het fietspad rijden. Sommige mensen zijn onverbeterlijk. Ook wat 

betreft het trappetje bij de bushalte, houden we een vinger aan de pols (RH). Verder 

komt van Nico Stam de vraag waarom de bebording op de rotonde aan de Beemster 

kant geen afslag Schermerhorn via de Oosteinde brug aangeeft ?. Ook de verlichting 

rondom de borden (Arjen Broersen) is niet optimaal. FS gaat dit alles (nogmaals 

aankaarten) bij de Provincie en Boskalis.    

   

• Dorpshuis  

Op 30-11 was er de afspraak met Joost Kamps over de concepten, dus of verbouwen / 

aanbouwen /nieuwbouw van/op de Ruiterstok locatie. De directe buren Ruud Kuijpers en 

Tanja de Jonge waren hier ook bij uitgenodigd. Verder waren er ook de wethouders 

Hagens en Te Beest. Het hele verhaal van 11 oktober werd nogmaals opgesomd en 
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daarna werden er 5 schetsen gepresenteerd. Voorkeur van Gemeente Alkmaar lijkt uit te 

gaan naar nieuwbouw en in de zaal kon je proeven dat velen dit niet vreemd vonden. Op 

maandag 19 december hebben we een bijeenkomst belegd met alle partijen uit het dorp 

om de scenario's nader te bespreken. Helaas nog geen stukken vanuit Joost Kamps 

ontvangen, welke hij wel z.s.m. op zou sturen. FS gaat zorgen dat we deze snel alsnog 

ontvangen. Wordt vervolgd 19 december. De buren hebben al aangegeven dat ze zeker 

niet een terras aan hun kant van het gebouw wensen.   

 

• 5G-mast 

HT heeft gemaild met Victor om te kijken of er al ontwikkelingen waren aangaande de 

5G-mast. De mogelijke upgrade van de mast op de hoek Molendijk/Molenweg wordt het 

zeker niet, want deze staat toch gewoonte ver weg. Een mast van 25 / 30 meter op 

locatie einde voetbalveld wordt nog nader onderzocht. Rene Dekker vraagt waarom dit 

nu überhaupt nodig is zo'n mast. Mobiele operators (zoals Vodafone) moeten ervoor 

zorgen dat tenminste 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente 

buitenshuis mobiele dekking heeft met een minimumsnelheid van 8 Megabit per seconde 

(Mbps). In 2026 moet deze minimumsnelheid 10 Mbps zijn. Een wettelijke verplichting 

dus. HT blijft monitoren namens de Dorpsraad. 

 

Bespreekpunten: 

• HT meldt dat er wat lampjes aan de bruggen het qua licht geven hebben begeven. 

AvE gaat Ruud Molenaar vragen deze even na te kijken.  

• De kerstboom is afgeleverd bij AvE. Hij staat er prachtig bij, mede door hoofd lichtjes 

ophangen RH. 

• De smiley displays (snelheidsmeters) worden in deze week 12-16 december 

weggehaald.    

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

• Piet de Wilde meldt dat er een bosje staat op splitsing Zwartedijk / Westeinde dat te  

hoog is. Er is daardoor dus slecht zicht richting de dorpskant. FS gaat hier melding 

van maken bij Stadswerk072 & Ilse inlichten. Burgers kunnen dit soort zaken ook zelf 

melden bij Stadswerk072. 

• Arjen Broersen geeft aan dat de kruising Westeinde / Over de Leij nog steeds 

gevaarlijk is. Dit is ons bekend, maar we kunnen er verder weinig aan doen. Er staat 

al een bord en de belijning op de weg is goed. Dan ligt het dus aan mensen die 

verkeersregels overtreden en te hard rijden die het gevaarlijk maken.    

 uur Sluiting 

 

Actie- / aandachtspunten:  

Vragenlijst aan Ilse  

− Op het moment even geen.  
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(U=uitvoering M=Monitoring) 

Start Onderwerp ? Wie UGD: 

10-10-22 Uitnodigen Ruiterstok begin 2023 U FS  

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 Volgen ontwikkelingen Dorpshuis   U FS   

14-11-22 Volgen ontwikkelingen verkeersmaatregelen U FS  

12-12-22 Presenteren dorpsvisie in januari  U AP  

12-12-22 Volgen parkeerterrein / stroomkasten in Q1 2023 U HT  

12-12-22 Achter de scenario's aan dorpshuis U FS  

12-12-22 Bebording rotondes + verlichting N243 U FS  

12-12-22 Bosjes kruising Zwartedijk/Westeinde  U FS  

12-12-22 Bespreken politiek & Dorpsraad U Allen  


