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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 16 januari 2023 

 

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 - 22:15 uur  

 

Opening:  

De voorzitter opent de eerste vergadering van 2023 en heet iedereen welkom.   

 

Notulen vorige vergadering. 

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

 

Mededelingen: 

– We hebben de vergadering verplaatst van vorige week, naar deze week  i.v.m. een ander 

overleg. Er is door de voorzitter wel spreekuur gehouden, maar er bleek geen bezoek/interesse 

van bewoners deze keer. 

 –  AP is bij het overleg van de SWS geweest heden middag op deze locatie. Ari proeft dat men 

zich bij de SWS zorgen maakt of al bestaande onderdelen, wel mee gaan naar een nieuw 

dorpshuis. Zo zijn ze b.v. financieel gezond mede door de biljartavonden. De afspraak met 

Gemeente Alkmaar is dat alles meegaat bij een verhuizing, toch heeft Ari de zorgen hierover niet 

weg kunnen nemen.   

– We zijn in overleg met de overige dorpsraden van buitengebied Alkmaar, om de samenwerking 

en kennisdeling beter vorm te geven met betrekking tot grote thema’s als dorpshuis, dorpsvisie, 

windmolens, verkeer enz. 

Ingekomen stukken. 

• Brief ontvangen van een bewoonster van het Hornplein, omtrent grotere oud papier 

bakken. Eerder al een verzoek hierover geweest van een andere bewoner. HT is bezig 

om te kijken wie we moeten aanspreken. Als dit is afgerond brengt hij hierover verslag uit 

bij de bewoners.    

• Brief ontvangen van Schot Infra. Gaan op 30-01 de weg openbreken ten hoogte van 

Oosteinde 17a. Motorrijtuigen kunnen er dan niet door. Wij plaatsen een aankondiging op 

Facebook (RJ).  

 

Stand van zaken: 

• Dorpshuis  

Op maandag 19 december hebben we een bijeenkomst gehad met alle partijen + 

buurtbewoners en geïnteresseerden uit het dorp om de scenario's nader te bespreken.  

Na een uitvoerige discussie bracht een stemming aan het licht dat er een ruime voorkeur 

binnen deze groep is voor sloop/nieuwbouw, maar dan zonder appartementen (scenario 
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4). De Dorpsraad steunt, in deze eerste fase, van harte deze uitkomst. Alle 

ontwikkelingen die zich na 19 december hebben afgespeeld, zoals het opzetten van een 

groep met enthousiaste meedenkers op alle gebied, ondersteunen en juichen wij vooral 

toe voor de fases die hierna komen. Wij willen graag in het stappenplan van Gemeente 

Alkmaar blijven lopen, waarin zij de kosten van de eventuele sloop/nieuwbouw betalen 

en het gebouw hun eigendom blijft. Van ideeën om dit allemaal als dorpelingen in eigen 

hand te gaan nemen, inclusief aankoop grond en kosten bouw, zijn wij als Dorpsraad 

unaniem geen voorstander. In de week van 23/30 januari staat er weer een bijeenkomst 

op de planning met Joost Kamps en alle partijen, om te zorgen dat er op 8 februari een 

eenduidig geluid het dorp in gaat bij de bewonersbijeenkomst.    

• N243   

Uitrijden van het Zuidje is doorgegeven aan Boskalis & Provincie. Ze zijn er mee bezig, 

hoe dit aan te passen. Over de aanleg van een trappetje bij de bushalte is nog niets 

bekend, RJ gaat dit weer bij Stef van de Provincie aankaarten. Hij zal dan ook het 

bebordingsverhaal meenemen.     

• Dorpsvisie 

Door de recente ontwikkelingen (zoals overleg met andere dorpsraden in buitengebied 

Alkmaar) besluiten we onze dorpsvisie even te parkeren. We danken AP nogmaals voor 

zijn inzet bij het opstellen van het door hem geschreven aanzet. Vanuit Gemeente 

Alkmaar (Ilse) wordt gewerkt aan ondersteuning. We gaan dit afwachten en dan in 

samenspraak met andere dorpsraden weer oppakken.  

• 5G-mast 

HT heeft wederom gemaild met Victor met de vraag wat de laatste ontwikkelingen waren 

aangaande de 5G-mast. Ze zijn momenteel aan het kijken voor een tijdelijke mast, 

waarbij de bal bij Gemeente Alkmaar ligt. HT blijft monitoren. 

Bespreekpunten: 

• FS & RH gaan in een bijeenkomst op 22-02 van Dorpswerk NH een presentatie 

houden over verkeer in het dorp (bij wegwerkzaamheden). Dit vanwege onze 

ervaringen met N243.  

• De lampjes aan de bruggen worden eind januari weggehaald. AE gaat Ruud 

Molenaar vragen dit weer te regelen.   

• Er zijn bij parkeervakken op Schepjeserf bordjes “gereserveerd” geconstateerd en bij 

ons onder de aandacht gebracht. Wij hebben dit gemeld bij Gemeente (Ilse). 

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

• Aanpak parkeerplaats bij het sportcomplex gaat mogelijk (na overleg met de 

aannemer) in Q2 plaatsvinden. Dit omdat Q1 de natste periode van het jaar is.  

• Gele zoutbakken ontbreken op de bruggen. Dit is gemeld, maar blijkt een 

planningsprobleem te zijn. Tja.  

22.15 uur Sluiting 

 

Actie- / aandachtspunten:  
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Vragenlijst aan Ilse  

− Op het moment even geen.  

       (U=uitvoering M=Monitoring) 

Start Onderwerp ? Wie UGD: 

14-11-22 N243 – uitrijden Zuidje + trap + bebording  U RH  

14-11-22 5G-mast  U HT  

14-11-22 Volgen ontwikkelingen Dorpshuis   U FS/RH   

14-11-22 Volgen ontwikkelingen verkeersmaatregelen U FS  

12-12-22 Volgen parkeerterrein / stroomkasten U HT  

12-12-22 Bespreken politiek & Dorpsraad U D-raden  

16-01-23 Weghalen lampjes bruggen U AE  

16-01-23 Grotere oud-papier bakken Hornplein U HT  

16-01-23 Presentatie bij Dorpswerk NH U FS/RH  

     


