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                                   Antonet Strooper-van Dam 
   Kastanjelaan 8 
                                   1718 XP Hoogwoud 

info@dorpsraadhoogwoud.nl 
www.dorpsraadhoogwoud.nl 
 

  
Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud   
bij Peter Groenland Herenweg 23 
Dinsdag 21 maart  2017 om 20.00 uur 
 
1.Opening door Adrie 

  
2. Medelingen 
- Margriet Brouwer algemeen lid van dorpsraad Aartswoud heeft contact gezocht via 
email vanwege de openbare vergadering Hoogwoud. 
  Als de datum bekend is wordt dorpsraad Aartswoud uitgenodigd. 
- Steunpunt post NL in Twisk zoekt informatie om rendabel te blijven.    n.v.t. 
- De naamsbekendheid van de website dorpsraadhoogwoud.nl. 
 
 
20 maart ’17 vergadering hertenkamp  
16 mei ledenvergadering Dorpswerk NH. Wie gaat erheen?  
 
-Binnengekomen stukken : 
 -Uitnodiging presentatie centrumplan door de gemeente op 6 februari in 
gemeentehuis. 
- toekenning subsidie door gemeente ad €1000,-   
- rapport Ingrid van Veldhuizen :voorstel afspraken voor samenwerking van 
dorpsraden en gemeente. 
 
Uitgegane stukken: 

- Brief naar wethouder Stoker over het centrumplan op 7 februari.              
- Een reactie van dorpsraad Hoogwoud op centrumplan op facebook. 

 
3. Notulen van dorpsraadvergadering 8 november 2016 en 17 januari 201 : 
Goedgekeurd 
 
4. Voortgang centrumplan 
Er is een brief verstuurd met op- en aanmerkingen naar wethouder Stoker.     (staat 
op de website) 
Op 22 maart is er een aanpassing van het centrumplan binnengekomen bij de 
dorpsraad. 
Op 4 april zal het nieuwe centrumplan behandeld worden in een 
commissievergadering Ruimte. 
Dhr  Adrie Vlaar zal namens de dorpsraad inspreken. 
 



 

N.B. De dorpsraad is teleurgesteld, dat de gemeente het centrumplan zelf 
gepresenteerd heeft aan het dorp Hoogwoud.  
De dorpsraad kreeg niet de gelegenheid  om dat te doen in het eigen dorp. 
 
N.B. Er gaat een brief van de dorpsraad naar de gemeente over gevaarlijke situatie 
op de Oosterboekelweg, voor voetgangers. 
Ter hoogte van het bouwplan locatie Tuk.  Dat is gedaan. 
 
5. Voortgang Hertenkamp  
Er was vergadering op 20 maart over de opening. 
De fundering van het winterhok ligt er. De werkgroep is samengesteld. 
De opening is op 20 juni. De dorpsraad is daar niet bij betrokken. 
 
6. Onderwerp jaarvergadering openbaar en wanneer 
De openbare jaarvergadering gaat tot onze teleurstelling niet over het centrumplan.  
Andere onderwerpen: 

- Molen de Lastdrager 
- Wijkteam en wijkagent. 
- Uitleg organisatie dorpsraad en vraag nieuwe dorpsraadleden. 

Adrie zal de werkgroep hertenkamp vragen. Ongeveer in mei. 
 
7. Subsidie gemeente en andere vorm overleg met de gemeente  
De subsidie van € 1000,- is binnen.  
Er komt een nieuwe overlegstructuur met de gemeente.  
In april is er overleg met de gemeente.  
Het gaat over een voorstel van afspraken over de samenwerking tussen de 
gemeente en de dorpsraden van Opmeer. 
 
8.  Rondvraag en Sluiting 
Enkele dorpsraadleden willen stoppen en er zullen er nieuwe dorpsraadleden bij 
gezocht moeten worden. 
Er is iemand benaderd, deze persoon wil niet vanwege drukte en  vindt de dorpsraad 
niet te combineren met haar beroep. 
De dorpsraad zoekt juist mensen met een brede interesse en sociaal gevoel. 
Misschien zitten er Hoogwouders in de politiek, die politiek willen combineren met de 
dorpsraad.  (actie Bart) 
 
 
 
Volgende vergadering op 6 juni bij Adrie Vlaar Burg Hoogenboomlaan 25 
 
4 april commissievergadering Ruimte  
16 mei ledenvergadering Dorpswerk N-H 
 
 
 
 
 
  
 


