
 

  Gemeente Opmeer 

 

 

 

Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud bij A. Vlaar                           
donderdag 5 april 2018 om 20.00 uur 

Aanwezig: Peter Groenland, Adrie Vlaar, Antonet Strooper, Ingrid Kolken en Meike 
(muziekaanjager) 

Afwezig met afbericht: Bart Knobbe. 

 

1. Opening door Adrie 

2. Medelingen 

- uitnodiging concept groenbeleidsplan in het gemeentehuis, nadat de bomenwijk 
een petitie heeft aangeboden aan de gemeente over het onderhoud van de bomen. 

 Op 26 februari 2018.    Antonet is geweest. 

- commotie over de kap van de lindeboom op de Burg. Hoogenboomlaan. Antw. 
Het stond in het centrumplan. 

- kermiscommissie; de kermis is vanwege de werkzaamheden aan de weg, dit jaar 
in zijn geheel aan het begin van Hoogwoud-oost. In principe eenmalig, maar 
aankijken of het bevalt. Kermis is op 27 juni. 

-  informatie over de bouw IKC op de agenda openbare vergadering (vraag van A. 
Luken 30-3) 

- Voor de herinrichting van de Burgemeester Hoogenboomlaan is HBO Leeuwarden 
benaderd, maar nu ook HBO Hoofddorp.  

Er is nog geen reactie op gekomen. 

3. Binnengekomen stukken : 

-  25 april leden vergadering Dorpswerk Noord-Holland  

-  stukken dorpsraad Aartswoud handtekeningenactie crossterrein 

- informatiebrief over de herinrichting van het openbaar terrein centrumplein van     
de gemeente 22-2-2018. 
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- planning raadscollege. 

- gemeentelijk vervoersplan Opmeer 8-3-2018 

- brief van de gemeente aan omwonenden van de nieuwe IKC.  Die brief kan 
gepubliceerd op de website om heel Hoogwoud te informeren. (Actie Peter) 

4. Uitgegane stukken: 

- Mail gestuurd naar de gemeente over kap lindeboom (antw: bijlage 
centrumplan 22-2-2018) 

- Mail met vraag voor plannen IKC voor de openbare vergadering. Antw: J. 
Veldt; wat onze plannen en verwachtingen zijn, omdat er nog niet veel 
bekend is. 27-3 

 

5. Notulen van dorpsraadvergadering 5 februari 2018: goedgekeurd 

Punt 9 de gemeente wil op al het briefpapier van de dorpsraad het gemeentelijke 
logo. ( Actie)    

6. Muziekaanjagers en potje voor Hoogwoud  (www.muziekopmeer.nl) 

Muziekaanjager Meike is aanwezig en vertelt wat er van de grond is gekomen in de 
dorpen over muziekeducatie op de scholen. 

In Hoogwoud een gezamenlijk project van de Wulfram en de Adelaar voor 
muziektherapie voor kinderen met gedragsproblemen. 

Voor elk kind, die muziek wil leren spelen is in principe € 125,- per jaar 
beschikbaar. 

Muzikale initiatieven; een muziek barbecue voor de Burgemeester 
Hoogenboomlaan. 

Vraag dorpsraad: Kan er geen initiatief zijn voor de mensen van Leekerweide 
Barnsteen 2/4 om die te integreren in hun buurt? 

Actie: Meike zal ze benaderen. 

Op de openbare vergadering van 19 april zal er nog gevraagd worden naar andere 
initiatieven in het dorp. 

7. Openbare vergadering 19 april  

Peter en Adrie verzorgen de presentatie. 

Antonet maakt het programma 

Op de vraag van A. Luken komt het IKC op de agenda. 

PR reclamebord gemeente, DVG, Koggenlander.  

Peter zet het op de website en facebook. 

8. Gemeentelijk verkeers-en vervoersplan gemeente Opmeer 



  Verslag 8-3-2018   Het is een gemeentelijke kwestie. 

De reconstructie van de A.C. de Graafweg is een kwestie van de provincie. 

Op 10 april is er een vergadering over het tunneltje onder de AC door en een 
fietspad naar industrieterrein de Veken. 

Onze voorzitter zal daar spreken over de mogelijkheden.  

9. Overlegstructuur met de gemeente 

  Convenant dorpsbelangenorganisatie en van burgerbeleidsparticipatie naar vitale 
zelfsturende dorpen 26-3-2018 

Er zijn 2 bijlagen. De bijlage Bronkhorst is heel uitgebreid en theoretisch. 

Onze voorzitter heeft liever een aanpassing van het convenant, wat er al ligt. 

Dat kan tijdens een vergadering door de gezamenlijke dorpsraden aangepast 
worden.  (Antwoord naar gemeente actie Antonet) 

 

8. Rondvraag  

- Er wordt over de werkzaamheden aan de weg slecht gecommuniceerd door 
de gemeente. Alleen aanwonenden krijgen een brief. Terwijl het hele dorp er 
last van heeft. Die brief kan door de dorpsraad gepubliceerd worden op de 
website.   Een brief hierover naar de gemeente (actie Antonet) 

- Het fietspad aan de Koningspade is ingekort bij de Kerkstraat. 
 

- Er is een bericht binnengekomen van een Poolse meneer, die sprak een 
hondenbezitter erop aan dat die de hondenstront niet opruimde. 
Hij kreeg een grote mond terug. Het voorval was bij de Pieter Bossenstraat.  
Een man met een grote hond.                                       

 

Volgende vergadering op dinsdag 5 juni bij Peter 

 


