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CONCEPT Jaarvergadering 20-9-2022. In ‘De Lindehof’ 20:00 uur.
Verslag van de jaarvergadering.
Voor de Dorpsraad waren aanwezig: Adrie Vlaar Voorzitter, Peter Groenland
Penningmeester en Robin Graafland lid. Afbericht kregen we van secretaris
Antonet Strooper.
Ieder binnenkomende bezoeker werd getrakteerd op koffie/thee.
De agenda werd omgezet omdat Las van der Heide (student aan de NHL
Stenden- Hogeschool Leeuwarden) na zijn presentatie weer naar Den Helder
kon.
Samen met twee andere studenten heeft hij
een plan gemaakt voor de Burg.
Hoogenboomlaan in Hoogwoud. De
opdracht was: maak de Burg.
Hoogenboomlaan ook geschikt voor
voetgangers.
Voetgangers met kinderwagens of rollators
kunnen namelijk niet veilig gebruik maken
van deze straat. Met het nu ontwikkelde
plan kan de Dorpsraad verder in overleg
met B&W en naar de Gemeenteraad.
Na zijn presentatie werden enkele vragen
beantwoord over het aantal
parkeerplaatsen.
Hierna hield wethouder Herman ter Veen een presentatie over de RES
(Regionaal Energie Strategie)
Hierbij hield hij de 42 aanwezigen voor dat ook West-Friesland haar aandeel
zal moeten leveren en wel: 0,7
Tbt het liefst via zonnepanelen
op daken of het aanleggen van
zonneweiden. Gedacht wordt
ook aan zonnepanelen boven
het enorme parkeerterrein bij
‘de Boet’, bij geluidsschermen
en een onderzoek naar
aardwarmte.
Het gebied ten noorden van de
Westerboekelweg is
aangewezen als RESzoekgebied.

Ook zal het toekomstige industriegebied: Veken 4: voor minimaal 50% CO2
vrij moeten zijn.
Verder gaf hij een tijdspad tot 2050 als heel West-Friesland voor 95%
energie-neutraal moet zijn. Voor 2030 is dit 49% C02 vrij.
De gemeente neemt de regie voor deze energie transitie.
Na de pauze gaf Guus Wattel
(Noordhollandse Energie Coöperatie) een
presentatie over een te bouwen zonnepark.
De aanwonenden of anderen kunnen voor
50% deelnemen en profiteren van de
opbrengst van de zonnepanelen. Het
zonnepark wordt, volgens de plannen, voor
het gezicht onttrokken door groen, een park
en waterpartijen. Na de presentatie waren er
enkele vragen over o.a. de looptijd (25 jaar),
het verwijderen van de panelen. (dit wordt in
de vergunning geregeld).
Na deze presentatie vroeg voorzitter Adrie Vlaar om versterking van de
Dorpsraad. Hierna sloot hij de vergadering.

