
 

 

Notulen openbare vergadering van Dorpsraad Hoogwoud  

 19 april 2018 aanvang 20.00 uur in „Partycentrum  Opstap“ 
 
 
Opening door voorzitter dhr. Adrie Vlaar, met het voorstellen leden Dorpsraad Hoogwoud. 
 
Presentatie inrichting plein centrumplan. 
Vragen: Is het klaar voor de kermis?  Antw.: In juni voor de kermis. 
Meneer Groot: Komt het kunstwerk terug? Kunstwerk uit 1956. Toen was het 700 jaar geleden dat 
Graaf Willem is vermoord. Hoochhoutwout heeft deze vraag ook al gesteld aan de gemeente. 
Mevr N. Bakker komen er ook zitbankjes? 
(Actie dorpsraad) 
 
De kermis. 
De gehele kermis gaat dit jaar naar de Oeverwal. 
Vraag: is het eenmalig? Antw: Ja 
Dhr. Roskam: Hoe zit het met de verkeersveiligheid? Wordt de Oeverwal afgesloten? 
(Actie dorpsraad) 
Vraag: kermiscommissie; Hoe werkt dat?  Antw.: Vraag van de gemeente of er activiteiten 
georganiseerd kunnen worden om de kermis aantrekkelijker te maken? 
 
 
Het onderhoud en beheer bomen in de bomenwijk. 
Er is een petitie aangeboden aan de gemeente van de bewoners van de bomenwijk over het 
probleem dat de bomen veel te groot worden. 
Dhr. Vlaar legt uit dat in de gemeente Opmeer het groenbeleid is onderhoud naar behoefte. 
Dat er geen gezonde bomen worden gekapt. Dat bepaalde bomen getroffen worden door ziektes. 
Bijv. ziekte bij kastanjes en essen. 
Mevr. Wolkorte van de Essenlaan: Wat is nu de actie? 
Er wordt gewerkt aan een nieuw groenbeheerplan en zien wat de actie van de gemeente is. 
 (Contact met de gemeente door de dorpsraad) 
Opmerking: Er zijn initiatieven waarbij bewoners zelf het onderhoud van groenstroken doen, maar 
onderhoud van bomen is te veel gevraagd. 
 
Ontwikkelingen rond scholen Wulfram en Adelaar. 
De ontwikkelingen zijn nog in een pril stadium, maar er is tegenstand tegen de bouwlocatie, niet 
tegen de bouw. De meningen zijn verdeeld. 
Er is een actiegroep tegen de bouw op de vijver.  
Misschien gaat de gemeente de bouwlocatie heroverwegen, want er is veel tegenstand. Vooral in 
Opmeer/ Spanbroek. 
Burgerparticipatie: De gemeente moet eerder informeren en de burger er eerder bij betrekken. 
N.B. Ongeveer de helft van de aanwezigen is tegen de bouwlocatie. 
Het wordt besproken in de raadsvergadering, wachten wat daar uitkomt. 

 
 

      
Gemeente Opmeer 

 



Actie Stichting muziek Opmeer. 
Uitleg over muziekeducatie in gemeente Opmeer.  
Er is een budget voor een sociale gebeurtenis, die te maken heeft met muziekbeoefening. 
Ideeën: Ouderen die muziek maken (mevr. Deinum zal informeren) 
N Bakker; Kan het gebruikt worden voor de feestelijke opening van het dorpsplein. 
 
Verbreding A.c.de Graafweg met een tunnel. 
Wenselijk: Een fietspad van Hoogwoud naar industrieterrein de Veken en een tunnel naar 
Opmeer. 
Denk aan schooljeugd richting Hoorn en jeugd voor Grashoppers uit Opmeer en het zwembad. 
Er kan bijv. een fietspad langs de A.C. de Graafweg aan deze kant van Hoogwoud vanuit de 
tunnel naar het sportpark. 
De A.c.de Graafweg moet in 2022 klaar zijn  
 
Vliegroute boven Hoogwoud 
Boven Hoogwoud komt in 1 van de vliegroutes van vliegveld Lelystad (OUT10). In 2020 begint dit. 
In 2030 neemt het aantal vliegbewegingen behoorlijk toe. Bezwaren: Lawaai, fijnstof, gevaren voor 
de gezondheid. Afspraken maken over de tijden en de hoeveelheid. Bedrijven gaan veel geld 
verdienen, maar de lasten zijn voor de burgers. Vraag: Kunnen we hier iets tegen doen?  
Minister Cora Nieuwenhuizen komt naar Hoorn om met de burgers te praten. Een 
vertegenwoordiger van De dorpsraad gaat hier naartoe. 
 
Waar zijn we trots op in Hoogwoud  
Het initiatief van de molen De Lastdrager. 
Het jeugd- en jongerenwerk met de vrijwilligers. 
Het mooie dorp Hoogwoud 
 
Wat missen we nog? 

- Hondenbezitters willen in de zomer een uitloopgebied voor hun hond. 
Opmerking: Hondenpoep is een overlast. Is er een oplossing voor? 
Loslopende honden op het Kerkepad is een overlast. Weten jullie zelf een oplossing? 

- Mevr. Wolkorte mist poepbakken in gedeeltes van Hoogwoud. 
 

- Als je `s avonds wil lopen/ sporten in park De Weyver is er helemaal geen verlichting. 
 

- Dhr. Groot: nieuwbouwplannen voor de jongeren van Hoogwoud. Nu gaan ze naar 
Heerenweide voor een huis.? 
 

- Een chill-ruimte voor 13-14jarigen in de Lindehof bijv. gaming of film kijken. 1x in de 14 
dagen of maandelijks.  

 
 Rondvraag 
-Hoe gaat het met het terugdringen van de verkeersdrukte op de Herenweg? Antw.; Lastig om iets 
te realiseren. 
-Hoe staat het met de herinrichting van de Burg Hoogenboomlaan? Antw.; Er is nog geen reactie 
van de Hogescholen. Mevr. Bakker en mevr. Deinum vragen of het niet breder getrokken kan 
worden bijv. in de gemeente of bewoners hierbij betrekken 
 

 
                            De dorpsraad zoekt versterking,  
            Als u zich betrokken voelt bij het dorp kunt u zich aanmelden. 
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