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Notulen Dorpsraad Schermerhorn d.d. 13 februari 2023 

 

Plaats  : De Horn   

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

    (int Not),  Angelique van Etten (AE) 

Afwezig : SEC Jan Koning (JK), Ari Peterse (AP)  

Gasten  : Nicolette Le Febvre, Nico Stam   

Tijd  : 20:00 - 21:50 uur  

 

Opening:  

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

 

Notulen vorige vergadering. 

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

 

Mededelingen: 

– RH heeft bericht ontvangen van Maikel Gielens van Bouwend Waarland, dat ze nog steeds 

brood zien in het project op het stuk grasland op OdL. Ze willen graag gaan adverteren en de 

vraag aan RH was in welke krant dit het beste kon. RH heeft De Uitkomst aanbevolen vanwege 

zijn huis aan huis bereik. T.z.t. kan er ook wat op onze FB-pagina, als Bouwend Waarland dat 

aanlevert.  

– FS meldt dat hij een stedenbouwkundige heeft gesproken over de katholieke kerk, die 

inmiddels is verkocht. Er leeft nu een idee van een appartementen complex alla de Pinksterblom 

(het gebouw wat er nu al naast staat op de hoek Pinkersterblomstraat & Tamis Visserstraat).       

– De link voor de in te vullen enquête voor de woonvisie Alkmaar komt op onze FB-pagina. 

 

Gasten:  

– Nicolette geeft aan dat ze vooral een geïnteresseerde dorpsbewoner is, wat de DR sowieso 

mooi vindt om te horen. Verder heeft ze een vraag n.a.v. een stuk wat ze had gelezen over 

mestregels voor de boeren en kaartjes met sloten die niet kloppen. Wij als DR hebben niet het 

idee dat dit binnen onze gemeenschap echt speelt. Alles wat de laatste tijd veranderd is in de 

omgeving, is naar wij weten allemaal volgens de daarvoor opgestelde Europese regels gegaan. 

– Nico vraagt ons of wij mensen aan kunnen spreken over de bewegwijzering N243 op de 

rotonde op de Beemsterdijk. Er zou toch een pijl op moeten komen dat je daar ook het dorp in 

kan, helemaal nu het Zuidje dicht is. RH geeft aan dat hij er al mee bezig is geweest en dat hij dit 

nogmaals aan zal slingeren bij de Provincie. Ook komen nog even de gevaren met in- en 

uitrijdend verkeer op het Zuidje aan de orde. Ook daar zit RH bovenop, net als op het realiseren 

van een trapje bij de bushalte en een leuning bij het pad omhoog waar voorheen de oude 

bushalte stond. Uiteindelijk maken we ook nog een actiepunt aan voor FS. Hij zal zich nogmaals 

gaan buigen over de gele zoutbakken bij de bruggen en voor het Zuidje.   
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Ingekomen stukken. 

• Officiële uitnodiging met verzoek tot het geven van een presentatie. 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 en alles er 

omheen. 

• Email ontvangen van mevrouw Kluft over snelheidsmeters in het dorp n.a.v. erbarmelijk 

hard rijden op Westeinde. RH heeft contact gehad met Ien en uitleg verschaft.     

 

Stand van zaken: 

• Dorpshuis  

Woensdag 8 februari is er een inloopavond georganiseerd voor de dorpelingen in de 

Grote Kerk. Opkomst was ruim 200 mensen, dus dat was uitstekend. In een goede sfeer 

konden mensen vragen stellen en antwoorden ontvangen. Uiteindelijk leek het scenario 

van sloop/nieuwbouw van een dorpshuis zonder woningen bij de meeste mensen en 

Gemeente Alkmaar een voorkeur te genieten, wat ook de voorkeur van de DR geniet. 

Gemeente Alkmaar gaat nu intern een evaluatie houden. Een mogelijke datum voor een 

vervolggesprek met de groep staat met potlood geschreven op 7 maart, meldt RH na 

contact met Joost Kamps.  

• 5G-mast   

Er is weer contact geweest tussen HT en Victor van MD7. Ze hebben een plek voor de 

tijdelijk mast gevonden aan de Oostmijzerdijk 8 (P. Koot). Zoals het er nu voor staat zou 

de mast 32 meter hoog worden en achter de bebouwing op het terrein worden geplaatst.  

Er zijn echter nog wel enige zaken niet duidelijk. Hoe lang is bijvoorbeeld tijdelijk ?.  

En waarom niet gelijk een permanente mast plaatsen op het stuk grasveld tussen de 2 

velden van Sporting S (trainingsveld en A-veld), zoals ook is aangeboden ?. Victor gaf 

aan dit wel als optie bij Gemeente Alkmaar te hebben neergelegd, maar dat hier geen 

reactie op was gekomen vanuit de Gemeente. Vreemd. FS stelt voor dit op te nemen met 

Wethouder Hagens, om te zien wat hier eventueel alsnog mogelijk is. Want waarom 

eerst ergens een tijdelijke mast zetten, als wellicht een permanente mast ook direct kan. 

HT zal vervolgens de uitkomst van dit gesprek terugkoppelen aan Victor.  

• Oud papier bakken Hornplein 

HT heeft contact gehad met Martin Post (HVC) over de oud papier bakken bij de 

hoofdingang van het complex aan het Hornplein. HT heeft gevraagd om 4 grotere 

bakken, maar er is er maar 1 gekomen. Verdere benadering van Martin zal volgen, tot er 

daadwerkelijk 4 grote bakken staan.   

 

Bespreekpunten: 

• De lampjes aan de bruggen zijn door Ruud & Co weggehaald en weer opgeslagen. 

Komende najaar even goed kijken hoe we ze zonder gezichtsbelemmering beter op 

kunnen hangen. Tevens alle lampjes even checken.    

• De bordjes “gereserveerd” zijn verwijderd bij de parkeervakken op Schepjeserf. 
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W.v.t.t.k.e.a.b. / Rondvraag 

 

• RH meldt dat hij via FB en andere kanalen soms hele vreemde en nare berichtjes 

ontvangt aangaande de DR. Vervelend en ongewenst allemaal, maar het hoort er 

blijkbaar bij tegenwoordig. Nou NEE, NIET dus. 

• Nicolette vindt het openbaar groen tussen Grote Krek en Zwet er rommelig uit zien. 

De tip is dit zelf te melden bij Stadswerk072.  

• Nico merkt nog op de de leegstaande woningen aan de Groeneweg inmiddels met 

ingegooide ramen staan. Dit kan gevaarlijk worden. Afhekken lijkt sowieso het devies 

of slopen natuurlijk. HT gaat eens een balletje opgooien bij iemand van 

Wooncompagnie, de eigenaar van de panden.  

• Voorzitter Frans merkt op dat we bij de DR nog steeds met te weinig mensen zitten. 

Hij wil daarom een oproep doen in de nieuwsbrief en op FB-pagina. 

21.50 uur Sluiting 

 

Actie- / aandachtspunten:  

Vragenlijst aan Ilse  

− Op het moment even geen.  

       (U=uitvoering M=Monitoring) 

Start Onderwerp ? Wie UGD: 

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

14-11-22 5G-mast – Benaderen J. Hagens U HT/FS  

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

14-11-22 Volgen ontwikkelingen verkeersmaatregelen M FS  

12-12-22 Volgen parkeerterrein / stroomkasten M HT  

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

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

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

13-02-23 Zoutbakken bij bruggen en Zuidje U FS  

13-02-23 Veiligheid leegstaande panden Groeneweg U HT  


