
 
 
 

 

 

                                      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 12 november 2015, aanvang 20:00 uur. 
Afwezig: Bart. 
 
 

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

 
2. Binnengekomen stukken en mededelingen 

• E-mail: uitnodiging 7 november bezichtiging seniorenflat Graaf Florisstraat. 
Toegestuurd. 
Er zijn enkele aanpassingen in de gemeenschapsruimte van de seniorenflat 
verricht door de gemeente. Dit op verzoek van de dorpsraad. 

• Uitnodiging gemeente Opmeer voor vrijwilligersavond  7 november De Weere 
Er is niemand geweest. De berichten van bezoekers waren positief. 

• National Pen: reclame voor inscriptie ballpoints. 
We nemen kennis van de inhoud 

• E-mail: VvKkNH landelijk plattelandsParlement 14 november. Toegestuurd. 
Wel interessant maar er gaat niemand naar toe.  

• E-mail:  via website, de heer Weijers, betreffende verwijdering waterplanten in 
visvijvers. Toegestuurd. 
De heer Weijers krijgt bericht dat er reeds geschouwd is door de gemeente. 
Geregeld. 

• Uitnodiging voor de uitreiking van de Gouden Award op 21 november a.s.  
Kennis genomen van de uitnodiging. Er gaat niemand naar toe.  

• Mevrouw Koenis-de Boer, Dr. Poolstraat 100, geeft informatie over 
onoverzichtelijke kruisingen.  
De dorpsraad zal deze inventariseren en dit punt meenemen naar het BenW 
overleg in het voorjaar van 2016. 

 
3. Verslag notulen bestuurlijk overleg d.d.3 september, notulen overleg B en W  d.d. 23 

september en verslag/notulen dorpsoverleg 1 oktober 2015. 
Punt zes E. Er is geen digitale manier van informeren van al het gemeentelijk nieuws 
naar ouderen mogelijk, zegt de gemeente.  
Dorpsraad neemt dit punt nogmaals op met de gemeente om een fysieke 
informatiekrant met gemeentelijk nieuws voor de 
ouderen te realiseren. Het idee is om deze krant dan bij seniorenpunten in de 
gemeente te deponeren waar ouderen ze dan kunne lezen of ophalen.  
Ook wil de dorpsraad het gemeentelijk nieuws via de dorpsbladen verspreiden. Dit 
moet nog met de redacties van de bladen worden besproken.  
Adrie en Peter stellen over dit punt een brief op voor het college en raadswerkgroep. 
Punt zes F. Het onderhoud van het Kerkepad is van bobbel naar hobbel gegaan. 
Maar de hernieuwde staat van de weg stemt tot tevredenheid.  
Actie dorpsraad: wethouder H. Stoker wordt uitgenodigd voor een schouwronde langs 
Burg. Hoogenboomlaan en Herenweg.  



 
Dit is ook een agendapunt voor het BenW overleg in het voorjaar van 2016. 
Actie dorpsraad: bewegwijzering naar tuincentrum de Boet. Adrie neemt contact op 
met Jan Beers.  
 

4. Punt uit dorpsoverleg 1 oktober jl.  
Onderzoek veilige route schoolgaande jeugd naar basisscholen.  
Dit komt aan de orde tijdens de ontwikkeling van het centrumplan voorjaar 2016. 
 

5. Herinrichting hertenkamp 
Mariska en Sandra van de Brink overleggen met de gemeente over goed 
herinrichtingsplan van het hertenkamp.  
Mariska informeert de dorpsraad over de hernieuwde plannen van herinrichting.  
Voorstellen zijn een informatiebord met juiste voedselverstrekking aan de dieren, een 
Zorgprotocol voor de dieren etc. 
Zij gaan 25 november voor een schouw langs de hertenkampen in Hoorn. Groot 
compliment voor Mariska en Sandra 
voor hun inzet. De tips en ideeën worden verwerkt in een Plan van Aanpak en 
uitgevoerd door de gemeente.  
Die informatie naar de inwoners over het traject gaat via FaceBook en de Lastdrager. 
Wordt vervolgd.  
 

6. Verslag integraal Veiligheidsbesluit i.o.m. dorpsraad Spanbroek/Opmeer 
en Gemeenschapsraad De Weere (bijlage hands-out bij Nancy). 
Nancy verslaat de bijeenkomst met de andere dorpsraden behalve Aartswoud over 
de bespreking van het  
Integraal Veiligheidsbesluit van de gemeente Opmeer.  
Mariska merkt op dat er een onveilige situatie is bij de fietstunnel van Wognum naar 
Hoorn.  
Er wordt schooljeugd belaagd door opgeschoten jeugd. Wij hebben daar geen 
geluiden over gehoord. 
 

7. Bespreken raadsvergadering 5 november: beleidsnota Burgerparticipatie 
Hernieuwd convenant met gemeente.  
Dit wordt in het bestuurlijk overleg van januari 2016 verder besproken.  
 

8. Plan van Aanpak herinrichting Burgemeester Hoogenboomlaan 
i.o.m. André Bijlsma van de Wering, Hogeschool InHolland voor veilige 
winkelwandelroute senioren 
Hogeschool InHolland Alkmaar heeft geen reactie gegeven op het verzoek om een 
afstudeeropdracht te kunnen plaatsen 
over de herinrichting van de Burgemeester Hoogenboomlaan. Adrie neemt contact op 
met Hogeschool Leeuwarden. 

      
9. Laatste vergadering Nancy 

Bespreken taakverdeling secretariaat, penningmeester en overdracht. 
Taakverdeling is als volgt. Peter doet website en wordt penningmeester. 
Antonet neemt het secretariaat over en regelt de inschrijving van de nieuwe 
bestuursleden in voor de Kamer van Koophandel. 
Ook zal ze de Lastdrager informeren dat het adres van het secretariaat moet worden 
gewijzigd.  
Ook wordt op de website ieder die nieuw is voorgesteld via foto en bijgaand 
persoonlijk woordje. 
Nancy zorgt zelf voor een uitschrijfformulier. De overdracht vindt binnenkort plaats. 
 

10. Aanpassen website, gemeente en Lastdrager taakverdeling dorpsraad 
Dit is bij punt negen besproken. 
 



 
11. Rondvraag 

Antonet wil een duidelijk Rooster van Aftreden geregeld zien.  
Dit punt wordt in het bestuurlijk overleg van januari 2016 meegenomen.  
Peter vraagt om de datum van de volgende vergadering.  
 
Dit wordt 28 januari 2016, 20:00 uur bij Stal Hoogwoud aan de Koningspade 
 
Namens de dorpsraad bedankt Adrie Nancy voor haar jarenlange inzet. Vanachter 
een prachtig boeket en heerlijke doos Merci, zegt ze: Graag gedaan! 
 

12. Sluiting 
Adrie sluit met een woord van dank deze vergadering.  
 
 

ACTIELIJST 2015 
DATUM  ONDERWERP WIE  DEADLINE 
12 nov. Reactie schouw visvijvers Hoogwoud Nancy geregeld 
 Uitnodigen wethouder H Stoker schouw met 

Adrie 
Antonet  

 Agenda voorjaar 2016 BenW schouw B.H. 
Laan en Herenweg 

Antonet  

 Bewegwijzering de Boet, contact Jan Beers Adrie  
 Informatie inwoners over traject hertenkamp 

inwoners 
Mariska en Antonet  

 Afstudeerproject herinrichting BH.Laan  
contact Hogeschool Leeuwarden 

Adrie  

 Rooster van aftreden regelen allen  
 Inschrijving nieuwe leden KvK Antonet  
 Uitschrijving KvK Nancy   
 Aanpassen infogedeelte Lastdrager wijziging 

adres secretariaat dorpsraad 
Antonet  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


