
 
 
 

 

 

                                      Secretariaat 
                                      F.L. Bakker-Dekker 
   Dokter Poolstraat 112 

1718 PD Hoogwoud 
info@dorpsraadhoogwoud.nl 
www.dorpsraadhoogwoud.nl 
 

Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud 
Dokter Poolstraat 112, donderdag 3 september, aanvang 20:00 uur. 
Aanwezig: Adrie, Nancy, Antonet, Mariska. 
Afwezig: Bart 
Nieuwe leden: Peter Groenland en Ingrid Kolken 
 
Agenda 
 

1. Opening 
Adrie heet Peter en Ingrid van harte welkom als nieuwe leden van de dorpsraad. Wij zijn 
verheugd dat er enthousiaste mensen willen meedenken 
over het welzijn van het dorp.  

 
2. Binnengekomen stukken en mededelingen 

• Een brief van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij over de jaarlijkse 
wedstrijd Kern met Pit.  
Hoogwoud doet hier niet aan mee. Wij ondernemen dus geen actie. 

• Een e-mail van Wim van Hunnik waarin wordt uitgelegd hoe het nu staat met de 
ontwikkelingen van de nieuwe adviesraad Sociaal Domein en het beleid 
burgerparticipatie tussen gemeente en dorpsraden.  

• Ook is binnengekomen het conceptbeleid Burgerparticipatie. Hierin staat de 
overgang van de huidige WMO-raad naar de nieuwe adviesraad Sociaal Domein.  
Deze nieuwe adviesraad moet per 1 oktober een feit zijn.  

• De website is ge-up-date naar versie 5.6 van One.com door Hugo Bongers, onze 
websitebeheerder.  

• Sjef Langedijk van de Overstek wil volgend jaar na de zomer aanschuiven als lid van 
de dorpsraad.  

 
3. Verslag notulen bestuurlijk overleg d.d. 4 juni 2015 

De nieuwe manager van de Lindenhof is mevrouw T. Harlaar-Rentenaar. 
Enkele wijzigingen in de notulen d.d. 4 juni jl. zijn: 
Punt vier wordt aangevuld met Burgemeester Hoogenboomlaan betreffende de 
herinrichting van de straat.  
Punt zeven wordt gewijzigd in het centrumplan lag ter inzage in juli-augustus. 
Punt acht heeft de aanvulling agenda BenW, overleg bestuurlijke reactie onzerzijds op 
antwoorden gemeente Leefbaarheidsplan Hoogwoud. 
 

4. Plan van Aanpak herinrichting  Burgemeester Hoogenboomlaan. 
Adrie heeft contact gelegd met Inholland Alkmaar. We hopen spoedig een reactie tegemoet 
te zien. Inholland kijkt intern of er mogelijkheden zijn om doen met dit project. Als Inholland 
meedoet zijn we neutraal bezig in de omgang met bewoners Burgemeester 
Hoogenboomlaan. Mocht dit project als afstudeerproject worden ingezet met studenten van 
Inholland dan is belangrijk om in overleg met de gemeente de identificatie van de studenten 
te borgen als ze met een enquête langs de bewoners van de Burg. Hoogenboomlaan gaan.  
 



 
5. Centrumplan ligt ter inzage juli-augustus gemeente Opmeer 

Helen en Jan de Jong van Op Stap hebben geen bezwaar op de plannen tegenover hun 
partycentrum. Zij krijgen er zes parkeerplaatsen bij.  
Er zijn ook geen bezwaren van derden binnengekomen. 
 

6. Agenda overleg met BenW, gewijzigd naar 29 september,19:00 uur 
      6a.met bestuurlijke reactie dorpsraad op Leefbaarheidsplan Hoogwoud 

n.a.v. eerdere antwoorden gemeente in overleg april. (zie notulen d.d. 6 juni jl) 
6b. bewegwijzering De Boet 
      bewegwijzering naar De Boet moet veel beter. Nu veel mensen zoekende. 

      6c. voorbereiden presentatie herinrichting hertenkamp 
 Nancy vraagt de gemeente Peter Duinker of de omwonenden van het hertenkamp al zijn 
geïnformeerd over de herinrichtingsplannen en hoe het zit met een persbericht hierover in 
gemeenteblad en Lastdrager.  

      6d.fietsparkeerplaats Lindenlaan t.b.v. bushalte Herenweg / Lindenlaan. 
 Wij zien graag een fiets parkeerplaats achter Herenweg 53 op het schuine 
           strookje parkeerplaats. Dan komt voetpad bij de bushalte weer ruim voor voetgangers. 
      6e. Publicatie in gemeentelijke bladen over gemeentelijke besluiten en plannen worden sinds       

1 juli digitaal bekend gemaakt via de website van de gemeente. Door de snelle digitale 
ontwikkelingen is dit niet weggelegd voor de senioren in onze gemeente. Een heel grote 
doelgroep mist dan de informatie die aangaande de leefomgeving. Ons voorstel is dat de 
gemeente een krant verzorgd t.b.v. senioren en dit bij steunpunten voor ouderen gratis ter 
inzage wordt neergelegd. Adrie vraagt dorpsraad Spanbroek/Opmeer om dit punt tijdens 
hun overleg met BenW aan te stippen en Peter zet dit op de agenda bij de KBO. 

      6f. Slechte staat van Kerkepad. Graag onderhoud.  
      6g.Gemeente noemt Oeverwal/Herenweg/ Burgemeester Breebaartstraat als onderhoud in 

Leefbaarheidsplan. Dit moet echter het onderhoud aan de pas gerenoveerde Herenweg 
zijn. 

      6h.Herplanting Mienakker nieuwe bomen. Er staat geen knappe boom meer na de  
zomerstormen vernielingen.  

 
7. Openbaar overleg 1 oktober. Partycentrum Op Stap, foyer, 20:00 uur.  

Presentatie herinrichting hertenkamp. Peter Duinker van de gemeente licht toe. Zie punt 6c. 
Nancy kijkt of er een presentatiescherm bij Op Stap aanwezig is. Beamer neemt ze ook 
mee. Contactpersoon voor BenW overleg met dorpsraden is Anja Jonker, 
bestuurssecretariaat bestuursecretariaat@opmeer.nl T: 363333 
 

8. Media informatie: stand van zaken dorpsraad  
• Presentatie herinrichting hertenkamp op 1 oktober a.s. 200:00 uur in Op Stap. 
• Ontwikkelingen centrumplan 
• Herinrichting Burgemeester Hoogenboomlaan i.s.m. ondernemersvereniging en 

mogelijk als afstudeerproject voor studenten van Inholland Alkmaar.  
Adrie is contactpersoon. 

• Reacties van de gemeente op Leefbaarheidsplan en reactie onzerzijds.  
• Publicatie in gemeentelijke bladen over gemeentelijke besluiten en plannen worden 

sinds 1 juli digitaal bekend gemaakt via de website van de gemeente. Door de snelle 
digitale ontwikkelingen is dit niet weggelegd voor de senioren in onze gemeente. 
Een heel grote doelgroep mist dan de informatie die aangaande de leefomgeving. 
Ons voorstel is dat de gemeente een krant verzorgd t.b.v. senioren en dit bij 
steunpunten voor ouderen gratis ter inzage wordt neergelegd. Adrie vraagt 
dorpsraad Spanbroek/Opmeer om dit punt tijdens hun overleg met BenW aan te 
stippen en Peter zet dit op de agenda bij de KBO.  

• Beplanting nieuwe bomen aan de Mienakker. 
• Slechte staat Kerkepad. 
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• Onderhoud gerenoveerde Herenweg 
• Voorstellen Peter Groenland en Ingrid Kolken als nieuw leden van de dorpsraad.  

 
9. Overleg voorzitters dorpsraden i.v.m. voorstel publicatie gemeentelijke informatie in 

dorpsbladen en informatiekrant bij bejaardenhuizen, wijksteunpunten en bibliotheek 
Zie punt 8, publicatie in gemeentelijke bladen.   
 

10.  De e-mail van Wim van Hunnik is besproken en we wachten het advies van de 
raadswerkgroep aangaande ontwikkelingen burgerparticipatie dorpsraden. rustig af. Het 
advies wordt in oktober verwacht. Dan zullen de dorpsraden zich over dit advies buigen in 
een evaluatie met de raadswerkgroep. 
 

11. Laatste overleg Nancy en taakoverdracht bespreken. 
Nancy gaat per 1 januari stoppen als lid van de dorpsraad. Ze wil graag andere dingen 
oppakken en wordt de taakoverdracht besproken. 
Peter wil de website beheren, Antonet denkt over het secretariaat na en Ingrid past graag 
op geld en denkt over het penningmeesterschap na. Dit wordt in de volgende vergadering 
besproken.  

 
12. Rondvraag  

Er zijn geen vragen. De volgende vergadering is 12 november, 20:00 uur bij Nancy thuis.  
 

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

 


