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Verslag van het overleg  Burgemeester & Wethouders met Dorpsraad Hoogwoud  
Op 15 maart 2016 om 19.00 uur in het gemeentehuis van Opmeer 

 

 
Aanwezig:  
College van B&W:  

G.J.A.M. Nijpels (burgemeester), E. Deutekom-Muntjewerff (wethouder),  
H. Stoker (wethouder), R.A.H.P. Heijtink (wethouder) M.A.S. Winder (secretaris) 

Notulist(e): A. Jonker. 
 
Dorpsraad Hoogwoud: 
 De heer A. Vlaar (voorzitter), mevrouw A. Strooper (secretaris), de heer B. Knobbe (lid) 

   
Afwezig met kennisgeving: 

 De heer P. Groenland (lid), mevrouw I. Kolken (lid) 
 

 

1. Opening en mededelingen. 
 
2. Verslag/afsprakenlijst van de vergadering d.d. 29 september 2015. 

Punt 9. Bedoeld wordt de herontwikkeling van de Burg. Hoogenboomlaan. 
 

3. Zijn er nog vragen n.a.v. de toegezonden operationele plannen (wegenonderhoud, 
rioolonderhoud, (verzonden op 24-2-2015) en uitvoeringsplan Groen (verzonden op  

10-11-2015) (vraag vanuit het college/organisatie). 
  

De heer Vlaar van dorpsraad Hoogwoud geeft aan dat de meeste werkzaamheden zijn 
uitgevoerd, de dorpsraad is daar tevreden over. 
Mevrouw Strooper zegt dat er niets staat over het plaatsen van bomen. 
Wethouder Stoker verwijst haar naar het Groenbeleidsplan. 

 

4. Schouw uit te voeren in o.m. de Burg. Hoogenboomlaan (vraag vanuit het college/organisatie) 

Op 15 februari 2016 heeft wethouder Stoker en de heer P. Duinker (hoofd afdeling CTW) met 
een afgevaardigde van de dorpsraad Hoogwoud, een rondje schouw gedaan in Hoogwoud. 
Aandachtspunt is de fietsenstalling/opstelplaats buurtbus aan de Herenweg. 
Naar aanleiding van de schouw met de heren Stoker en Duinker bevindingen uitwisselen en 
vervolgstappen afspreken. 

 

Het college antwoordt dat tijdens de schouw de voorgestelde de situatie achter Herenweg 53  
is bekeken. Deze situatie is niet geschikt voor de fietsenstalling omdat deze uit het zicht ligt en 
eigenlijk te ver van de halte. Ook is gekeken naar ruimte aan de overkant van de weg nabij 
het dorpshuis en naast het rioolgemaal. Deze locaties zijn ook minder geschikt. Voorstel is om 
de huidige locatie waar de fietsen worden geplaatst beter in te richten met fietsenbeugels die 
fietsvriendelijk zijn. Deze kunnen snel worden besteld en geplaatst. Er is dan ruimte voor 
ongeveer 16 fietsen. 

 
Wethouder Stoker laat foto’s zien van de fietsenstalling zoals die nu is aangepast. 
De dorpsraad is tevreden met de gekozen (huidige) plaats en de inrichting met 
fietsvriendelijke fietsenbeugels. 
 

 

Herinrichtingsonderzoek van de Burgemeester Hoogenboomlaan. 
De dorpsraad heeft bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden het vraagstuk als project neergelegd 
waarop studenten die zich kunnen aanmelden om dit project te gaan oppakken. 
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Het college antwoordt dat bij de rondgang is geconstateerd dat de drempels van een aantal 
winkels hoger liggen dan het straatniveau. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de winkels 
beperkt voor b.v. rolstoelers. Voor eenvoudige aanpassingen aan het straatwerk staat de 

gemeente open. Dit kan na overleg met de gemeente worden uitgevoerd. We wachten het 
onderzoek van de studenten af.  
 

 
5. Ontwikkelingen Hertenkamp (vraag vanuit het college/organisatie GK) 

Het is raadzaam om de ontwikkelingen m.b.t. het hertenkamp met elkaar door te spreken en 
de dorpsraad te bewegen een rol te gaan spelen in het toekomstig beheer van het park. 
(Aanpak en beheer van het hertenkamp maken onderdeel uit van het Leefbaarheidsplan 
Hoogwoud) 
 
De dorpsraad vraagt hoe de vervolgprocedure en de planning is?  

  
 Wethouder Stoker Antwoordt: 

- Commissie Ruimte op 23 februari   

- Gemeenteraad op 17 maart  
- Indienen aanvraag omgevingsvergunning voor nachtverblijf 
- Bouw in het 4e kwartaal  
- Grondwerk voor de bouw van het nachtverblijf 

- Werk gereed eind 2016 
 

Alles onder voorbehoud van het uitblijven van bezwaren en gunstige weersomstandigheden.  
 

De heer Vlaar vraag hoe het zit met het inzaaien van het gras. De herten kunnen pas op het 
gras lopen als dit voldoende gegroeid is. 
Burgemeester Nijpels deelt mee dat over voortgang zal worden gepubliceerd. 

Ook spreekt hij zijn hoop uit dat er vrijwilligers zullen zijn die willen helpen. 
Er kan contact worden opgenomen met de heer H. van Langen (hoofd afdeling Groen) 
  

 Aktie: dorpsraad 
 
  
6. Bezuinigingen Lindehof 

 De dorpsraad is tegen de bezuinigingen die de leefbaarheid in Hoogwoud aantasten. 

Hoe kan stichting “De Lindehof” de twee betaalde banen blijven behouden voor de dorpskern 
Hoogwoud en blijven voortbestaan als wijksteunpunt voor de kwetsbare burgers van 
Hoogwoud?  
 
De bezuinigingen van “de Lindehof” is in strijd met Leefbaarheidsplan. Hoe kan de leefbaarheid 
in de kern gewaarborgd blijven onder de druk van de bezuinigingen? Ook de ouderenzorg in 
het buitengebied onder de aandacht houden. 

 
Het college antwoordt dat de dorpsraad een stelling poneert en geen vraag. De raad heeft 
besloten om te bezuinigingen op de subsidie aan “De Lindehof”. Het college doet niets aan de 

functie en rol van wijksteunpunten in het kader van ook leefbaarheid, maar is wel van mening 
dat het mogelijk is de exploitatie efficiënter in te richten, met minder beroep op professionele 
krachten en meer op vrijwilligers. Het bestuur krijgt hiervoor een overgangsperiode, en 
ondersteuning (opbouwwerk De Wering). Er wordt gewerkt aan een gemeentelijke visie op de 

rol en functie van wijksteunpunten in het algemeen.  
 

Wethouder Deutekom zegt dat bij de visie op de wijksteunpunten het burgerinitiatief wordt 
betrokken. In mei is de bijeenkomst. 
 
 

7. Gemeentelijke informatie aan ouderen op gemeentepagina in het Westfries weekblad. 
 Er is door de dorpsraad een brief gestuurd aan het college van B&W op 27 januari 2016.  

Door bezuinigingen staan de vergunningen, de bestemmingsplannen etc. niet meer in de krant 
op de gemeentelijke pagina. Dit wordt door de mensen gemist. Het is voor ouderen moeilijk 
om via de digitale weg deze informatie te vinden. 

 
Via de krant worden niet voldoende mensen bereikt. Ook moet er een vergelijking worden 

gemaakt bij andere gemeenten. 
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Dit onderwerp heeft ook de aandacht in de gemeenteraad. In de Kadernota zal hiervoor, 
indien noodzakelijk, financiële ruimte worden gevraagd. 
 

8. Verkeerssituatie rondom centrumplan 
De dorpsraad vraagt hoe de procedure is voor het ontwerp en wil de nieuwe inrichting van het 
gebied rondom het centrumplan bespreken. 

  

 Het college benoemt de procedure: 
 Opstellen voorlopig ontwerp VO (3 kwartaal 2016) 
 Uitnodigen belanghebbenden  
 Toelichting door gemeente tijdens inloop  
 Indienen zienswijzen  
 Opstellen concept Definitief Ontwerp DO 

 Bekend maken concept DO en mogelijkheid tot maken van opmerkingen 
 Vaststellen DO 
 Opstellen bestek en tekeningen 
 Aanbesteding 

 Uitvoering (3e kwartaal 2017) 
 

De heer Vlaar deelt mee dat tijdens de Kerstdagen een enorme drukte kan worden verwacht 

bij Tuincentrum De Boet en bij Aldi. 
Burgemeester Nijpels antwoordt dat dit meteen een goede test is om te zien wat er precies 
gebeurt en hoe dit verloopt bij zeer drukke dagen. 
Burgemeester Nijpels zegt dat de dorpsraad wordt betrokken bij het verloop/de inrichting van 
dit proces. 

 
Aktie: gemeente 

 
 
9. Leegstand in buitengebied 

De dorpsraad vraagt hoe de gemeente actief kan zijn bij de leegstand in het buitengebied en 
hoe dit te ondervangen, waardoor de leefbaarheid in het buitengebied gewaarborgd blijft? 

 

Het college antwoordt dat het bestemmingsplan Landelijk Gebied Opmeer in de vorm van 
regels mogelijkheden geeft om leegstand te voorkomen. Onder meer om aan vrijkomende 
bedrijfsgebouwen andere passende functies toe te kennen waarbij afhankelijk van de situatie 
de overcapaciteit aan gebouwen moet worden gesloopt.   
 
Het college vraagt of de dorpsraad een leegstandsprobleem constateert. 
 

De heer Vlaar deelt mee dat het gaat om mensen die nu nog in de boerderijen wonen en die 
straks zullen verhuizen. Er kan verloedering ontstaan en hij vraagt zich af hoe je dit kunt 
voorkomen. 
 
Burgemeester Nijpels antwoordt dat er voor de nieuwe bewoners mogelijkheden kunnen 
worden gegeven om niet landbouwgerelateerde activiteiten te houden. 

 Vanuit het wijkteam of via buurtzorg wordt al veel zorg verleend. 

Ook de migratie uit de stad is een belangrijk gegeven, de mensen willen graag naar het 
platteland.  
Wethouder Stoker vult aan dat er via de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening 
mogelijkheden worden besproken om de boerderijen een nieuw bestaan te geven. 

 
 

10. Overlast paardenpoep 
Kunnen er maatregelen genomen worden om de paardenpoep op de openbare weg te 
vermijden?  

 
Het college antwoordt dat in de Algemene Plaatselijke Verordening (art. 2:58) regels zijn 
opgenomen die verontreiniging van openbare plaatsen  w.o. wegen verbieden. De 
buitengewoon opsporingsambtenaar ziet op naleving toe. Als de eigenaar of houder van het 

paard bekend is wordt deze persoon aangesproken en eventueel wordt een 
handhavingsprocedure gestart. Het is daarom  van belang dat de gemeente meldingen 

ontvangt van overtredingen bij voorkeur met daarbij de naam van de overtreder, waarmee de 
handhaving wordt ondersteund.  
De overlast ontstaat veelal op weg naar of op weg van de in de gemeente aanwezige 
maneges. Veel beter is dat de burgers (dorpsraad) zelf de overtreders gaan aanspreken.  
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De eigenaren van de paarden zijn veelal bekend bij de maneges. Het begint dus ook met een 

goede instructie aan paardeneigenaren vanuit de maneges.  
 
Mevrouw Strooper zegt dat de beheerster van de manege altijd de schuld krijgt van de 

inwoners. 
Er wordt geopperd dat een paardenzak misschien een oplossing is. Dit is echter niet altijd 
prettig voor het paard.  

  
 
     11. Rondvraag. 

Mevrouw Strooper deelt mee dat de dorpsraad Hoogwoud aan het einde van het jaar een 

openbare vergadering heeft. 
Het college zal hiervan op de hoogte worden gehouden. 

 
 
     12.  Sluiting. 
 De voorzitter/burgemeester dankt een ieder voor zijn komst en sluit daarna de vergadering. 

 

 

 

 

 

Aktielijst. 

 

agendapunt Onderwerp 

 

Actie door gereed 

5. Herontwikkeling hertenkamp dorpsraad  
 

7. Gemeentelijke informatie aan ouderen op gemeente-

pagina in het Westfries weekblad.  

Uitzoeken wat wordt gemist in de publicaties. 

dorpsraad  

 

8. Verkeerssituatie rondom centrumplan. 
Dorpsraad betrekken bij het verloop van het proces. 

gemeente 
 

 

   

 

 

   
 

 

  
 

 
 

 

 


