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Notulen bestuurlijk overleg, Dokter Poolstraat 112, donderdag 4 juni 2015,  
aanvang 20:00 uur.  
Afwezig: Mariska en Bart 
 

1. Opening 
Adrie opent met een woord van welkom de vergadering. 

 
2. Binnengekomen stukken en mededelingen 

De VvKk had een ledenvergadering op 30 april. Verder geen mededelingen. 
Gertjan treedt niet toe als lid van de dorpsraad. Het is moeilijk om nieuwe 
leden te vinden en te enthousiasmeren.  
Nancy plaatst een oproep voor nieuwe leden via de bekende media. 
De subsidieaanvraag voor het tijdvak 2016-2019 is aangevraagd. 
Nancy heeft namens de dorpsraad afscheid genomen van Anneke Kalb.  
Adrie vraagt na wie de huidige manager en constructie is van de Lindehof. 
 

3. Verslag notulen d.d. 24 maart 2015 
De datum van het eerdere verslag d.d. 27 januari  jl. wordt alsnog aangepast 
en het laatste verslag goedgekeurd. 
 

4. Bestuurlijke reactie gemeente Opmeer op Leefbaarheidsplan Hoogwoud. 
Pagina 8: de gemeente bereidt een herinrichting voor van het hertenkamp. De 
gemeente zal tijdens een openbaar overleg van de dorpsraad de plannen van 
de herinrichting presenteren. De omwonenden zullen via een brief van de 
gemeente op tijd bij de plannen worden betrokken.  
Datum is: donderdag 1 oktober om 20:00 uur, in de foyer van partycentrum Op 
Stap.  
Pagina 10: alert blijven op specifieke faciliteiten voor ouderen  bij het 
Dienstencentrum. 
Shortlist:  
Wonen punt 5: alert blijven dat buurtavonden plaats blijven vinden.  
Omgeving punt 4: alert zijn op onderhoud van het reeds gerenoveerde stuk 
Herenweg. Er is kort na de renovatie al aangegeven dat deze niet volledig is 
geslaagd. Er zijn al weer verzakkingen in het wegdek geconstateerd. 
Omgeving punt 6: deze reactie van de gemeente laat zien dat het ingebrachte 
punt niet is begrepen. Het komt wederom op de agenda met het BenW 
overleg a.s. september. De bushalte aan de Herenweg / hoek Lindenlaan is 
een rommelig en overlastgevende parkeerplaats voor de fietsen van 
busgebruikers. Wij zien deze parkeerplaats graag in de Lindelaan 
gerealiseerd.  Dan is het voetpad voor de bushalte weer ruim.  
Veiligheid punt 6: dit is een actieplan i.s.m. de Ondernemersvereniging.  
 
 



 
5. Bewegwijzering de Boet  

Dit onderwerp komt op de agenda van het BenW overleg in september. 
 

6. Plan van aanpak  herinrichting Burgemeester Hoogenboomlaan 
i.o.m. André Bijlsma van de Wering, veilige wandelroute senioren 
Adrie gaat dit project trekken i.o.m. de ondernemersvereniging en neemt 
contact op met InHolland of het een passend stageproject kan zijn bij een 
gerelateerde opleiding. André Bijlsma van de Wering wordt later in het  project 
gevraagd mee te denken vanwege zijn specialisatie in omgang met Ouderen.  
 

      7 . Centrumplan ligt ter inzage mei – juni Opmeer 
 Het centrumplan ligt nog niet ter inzage. 

Per 1 juni 2015 kan men nieuwe projecten en besluiten digitaal inzien op de 
website van de gemeente. Niet iedereen heeft een pc. Nancy vraagt de 
gemeente hoe dit wordt aangepakt met ‘ter inzage’ stukken. De dorpsraad 
informeert de inwoners via de bekende berichtgeving.  

 
 8. Rondvraag 

Antonet vraagt of openbaar overleg hetzelfde is als een open avond. 
Dit is inderdaad het geval.  
 
Bestuurlijk overleg: donderdag 3 september, 20:00 uur. 
Agenda:  
voorbereiden presentatie herinrichting hertenkamp 
voorbereiden overleg met BenW, agenda maken met toelichting  
 
Overleg BenW: 28 september,19:00 uur. 
Agenda:  
Bewegwijzering de Boet 
Fietsparkeerplaats Lindenlaan t.b.v. bushalte Herenweg / Lindenlaan. 
Presentatie herinrichting hertenkamp 
Contactpersoon voor dorpsraden is Anja Jonker, bestuursecretariaat 
bestuursecretariaat@opmeer.nl T 363333. 
 
Openbaar overleg 1 oktober. Partycentrum Op Stap, foyer, 20:00 uur.  
Presentatie herinrichting hertenkamp. Peter Duinker van de gemeente licht 
toe. 
 

 9. Sluiting 
Met een woord van dank sluit Adrie de vergadering.  

 
ACTIELIJST 2015 
DATUM  ONDERWERP WIE  DEADLINE 
4 juni Projectleider herinrichting Burg. 

Hoogenbln 
Adrie geregeld 

4 juni Uitleg ‘ter inzage ‘stukken gemeente  Nancy geregeld 
3 sept Bestuurlijk overleg ?  
28 sept Overleg BenW Gemeentehuis  
1 okt Foyer Op Stap herinrichting hertenkamp Op Stap geregeld 
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