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Notulen bestuurlijk overleg Hoogwoud Stal Hoogwoud Koningspade 30
Dinsdag 6 september 2016 om 20.00 uur
Aanwezig: Adrie Vlaar, Antonet Strooper, Mariska Zoon, Bart Knobbe,
Marja de Vree ( contactpersoon burgerparticipatie), Ingrethe Karsten (opbouwwerk
Opmeer) op uitnodiging.
Afwezig: Peter Groenland en Ingrid Kolken met afbericht.
1.Opening door Adrie
Adrie heet Mevrouw de Vree en mevr. Karsten welkom en iedereen stelt zich voor.
Mevr de Vree heeft 4 uur per week voor de nieuwe functie.
Als de dorpsraad of de burger vragen of problemen heeft en niet weet naar wie te
gaan, zoekt ze dat uit. Het is nog niet officieel bekend gemaakt in de krant. Dan
weten de mensen dat ze een aanspreekpunt is.
Adrie: jongerenhuisvesting/ nieuwbouw in Hoogwoud is voor de dorpsraad een
belangrijk punt, waarin we gehoord willen worden.
Mevr Karsten heeft een duobaan met mevr Alders.
Aandachtspunt is Sociaal Domein. Ze hebben maandelijks overleg met
vrijwilligerspunt.nl., Wiebo, Sociaal Domein, maatschappelijk werk en het wijkteam.
Als er een burgerinitiatief een hulpvraag is. Ze gaan ook over de vrijwilligers.
Eerst wordt nu punt 4,5,6. behandeld, daarna vertrekken de dames.
2 Medelingen
-Er is overleg geweest met andere dorpsraden op 29 juni over toekenning subsidie.
In het najaar is er overleg met gemeente en gezamenlijke dorpsraden over hoe
verder te gaan.
- Ingrethe Karsten en Dagmar Alders zijn de nieuwe opbouwwerkers van de
gemeente Opmeer.
- We hebben bezwaar gemaakt op het korten van de subsidie. Dit is later op verzoek
van de gemeente weer ingetrokken, omdat het gezamenlijk behandeld zal worden en
de tijdslimiet nu overschreden wordt.
- nieuwe functie: contactpersoon burgerparticipatie Mevr. de Vree raadsgriffier
3-Binnengekomen stukken:
- Brief van A. Martherus over bomen P. Bossenstraat. Zie punt 9.
- vraag I. Assies over het wijkteam. ( uitleg Peter))
- bonte avond Aartswoud
- Monumentendag 11 september

4. Uitgegane stukken:
Jaarverslag naar gemeente, in de Lastdrager en op de website
5. Notulen van dorpsraadvergadering 21 juni 2016
Goedgekeurd
6. kermiscomité Hoogwoud.
De dorpsraad staat hier niet onwillig tegenover. Maar vraagt zich af wat de bedoeling
is. Graag een taakomschrijving en wie komt er nog meer in dat comité.
Mevr Karsten zal dit bespreken met H. van Langen.
7. Voortgang Hertenkamp en zoeken nieuwe vrijwilligers en takenpakket
Er grazen nu schapen. Volgende stap is het zoeken van vrijwilligers. De dorpsraad
wil niet de verantwoordelijkheid wat betreft dierenwelzijn en gezondheid. Die moet bij
de gemeente liggen.
Er moet een taakomschrijving komen en hoeveel uur moet er per dag ingestoken
worden. Dan kan het zoeken naar vrijwilligers beginnen.
Mevr. Karsten zal dit bespreken met H. van Langen.
Antonet zal standpunt4+ 5 doorgeven aan H. van Langen
8. Onderwerp jaarvergadering openbaar en wanneer
De dorpsraad wil het graag hebben over de infra van het centrumplan en graag in de
Opstap. Daar is de gemeente onwillig over.
Dit wordt besproken op het overleg met B&W op 20 september.
Mevr de Vree zal dit punt meenemen.
9. Subsidie gemeente
In een besluit staat dat de subsidie is toegekend samen met Sociaal Domein.
Wat is hier de bedoeling van?
Dit wordt besproken op het overleg met B&W
In oktober komt er een gezamenlijk gesprek met Jos Koopmans en de andere
dorpsraden.
10. Informatieborden wandelfietsroutenetwerk Opmeer
De gemeente wil kant-en-klare- teksten en foto`s voor op informatieborden, die
hebben we niet.
11. Inrit/ uitrit P. Bossenstraat
Herbeplanting bomen voor kennisgeving aangenomen.
12. Punten overleg met B&W
- Voortgang Aldi
- Lindehof
- Infra
- oversteken bij Hoogwoud-oost voor fietsers en voetgangers.
Adrie; Het is bij de gemeente aangekaart en het is niet veiliger te maken.
- Wegwijzers

13. Rondvraag

Antonet: het herplanten van kapotte bomen op de Mienakker.
Gaat naar overleg met B&W.
Antonet: Was er in het verleden een gezellige avond samen? Is daar behoefte aan?
Misschien uit eten?
Mariska: Reclame van lokale ondernemers delen op de facebookpagina van de
dorpsraad. Gaat naar de volgende vergadering.
Mariska wil een vragenrondje op de facebookpagina over nieuwe onderwerpen.
Ze doet een proefballon met 3 vragen over jongerenhuisvesting / starterswoningen
in Hoogwoud.
Mariska: Carnaval in Hoogwoud? Op de agenda voor de volgende vergadering
Kan er gestrooid worden in de winter bij schoolpleinen? Naar overleg met B&W

De volgende vergadering is bij Peter G. aan de Herenweg op 8 november

Stukje in de krant? Nog niet.

