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Verslag van het overleg  Burgemeester & Wethouders met Dorpsraad Hoogwoud  
op 20 september 2016 om 20.15 uur in het gemeentehuis van Opmeer 
 
 
Aanwezig:  
College van B&W:  
G.J.A.M. Nijpels (burgemeester), H. Stoker (wethouder), R.A.H.P. Heijtink (wethouder) 
 M.A.S. Winder (secretaris) 
Notulist(e): A. Jonker. 
 
Aanwezig: 
Dorpsraad Hoogwoud: 
A. Vlaar (voorzitter), A. Strooper (secretaris), P. Groenland (lid) en I. Kolken (lid). 
   

Afwezig met kennisgeving: 
E. Deutekom-Muntjewerff (wethouder), M. Zoon (lid) en B. Knobbe (lid). 
 
1. Opening en mededelingen. 
 
 
2. Verslag/afsprakenlijst van de vergadering d.d. 15 maart 2016. 
 De notulen worden vastgesteld. 
 
 Akielijst: 

Aktiepunt 7. Gemeentelijke informatie aan ouderen op gemeentepagina in het Westfries 
weekblad. 
Zie ook agendapunt 8. 

 
 
3. Subsidietoekenning voor dorpsraad Hoogwoud. 

Gestelde voorwaarde als medewerking is Sociaal Domein bespreken 
  

Het college antwoordt dat in het vierde kwartaal 2016 een beleidsnota wordt opgesteld met 
betrekking tot burgerparticipatie, Dorpsraden. Indien de Dorpsraden activiteiten ontwikkelen 
op gebied van het Sociaal domein kan er een subsidie toegekend worden vanaf 2017 van 
€ 1000,- . Is dit niet het geval dan is er sprake van een subsidie van € 500,- . Uiteraard zal 
zowel  de nota als de hoogte van de subsidie worden voorgelegd ter besluitvorming aan het  
college. De nota zal ook ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad. Ook de 

adviesraad Sociaal domein zal t.z.t. een advies uitbrengen  
over de nota.  
 
 
De rol die de dorpsraad vervult wordt aan de dorpsraad gemeld door Jos Koopmans van de 
afdeling Welzijn. 
 
Aktie: gemeente 
 
 

4. Voortgang hertenkamprenovatie.  
De dorpsraad vraagt wat de huidige planning is en hoe kan de dorpsraad voldoende 
vrijwilligers kan vinden. 
 
 
Het college antwoordt dat de planning van de bouw van het nachtverblijf in het najaar zal  
plaatsvinden. De dieren kunnen in het nieuwe jaar worden uitgezet. Het vinden van  
vrijwilligers laten we aan de dorpsraad over. Over afstemming van werkzaamheden en taken  
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zal de gemeente contact opnemen met de dorpsraad. 
 
Arie Vlaar leest in het stuk dat hij heeft ontvangen, dat dorpsraad Hoogwoud de 
verantwoordelijkheid heeft, de dorpsraad wil dit echter niet. 
De verantwoordelijkheid moet bij de vrijwilligers (beheerder) zijn en dat zal ook zo blijven. 
 
Arie Vlaar vraagt wanneer de dieren terugkomen en welke dieren er komen. Dat is nog niet 
helemaal duidelijk. Harry van Langen van de afdeling Groen zal de dorpsraad hierover kunnen 
informeren. 
 
Aktie dorpsraad: contact Harry van Langen. 
 
 

5. Presentatie plannen herinrichting centrumgebied 
De dorpsraad wordt graag op de hoogte gebracht van de presentatieplannen van de 
herinrichting van het centrumgebied voor wat betreft de verkeers- en parkeersituatie. 
In verband met de jaarlijkse openbare vergadering zou deze presentatie een goed onderwerp 
zijn om te kiezen.  
Hierdoor komt de politiek dichter bij de burgers en hebben zij ook een grotere betrokkenheid 
bij, een voor Hoogwoud, zo’n belangrijk onderwerp.  
Hoe zijn de in- en uitritten in Hoogwoud geregeld, heeft de burger daar inspraak over? 
 

 
 Het college antwoordt dat over beide onderwerpen de dorpsraad is geïnformeerd, zie  
 bijgaande brieven. 

20160503 
informatiebrief aan do

20160803 brief aan 
dorpsraad Hoogwoud

 
 Arie Vlaar zegt dat dit onderwerp een uitgelezen kans is om zich als dorpsraad te 

presenteren/profileren naar de burgers van Hoogwoud. De dorpsraad organiseert een avond  
voor publiekspresentatie en de gemaakte opmerkingen zullen worden meegenomen voor de 
raad. Afgesproken wordt dat e.e.a. nader afgestemd wordt. De gemeente zal contact opnemen 
met de dorpsraad. 
 
Aktie gemeente: dorpsraad informeren over datum. 

 
 
6. Afronding bestemmings plan Heerenweide i.c.m. behoefte specifieke woningen Hoogwoud. 

De invulling en bouw op het bestemmingsplan “Heerenweide” in Spanbroek gaat sneller dan 
gedacht. Hierdoor is het van belang om de wensen van Hoogwoud inzake de behoefte aan 
specifieke woningen in kaart te brengen.  
De dorpsraad vraagt zich af of afstemming mogelijk is en hoe de actuele termijnen zijn met 
betrekking tot afronding van bestemmingsplan “Heerenweide”. 

 
Het college antwoordt dat de prognose van totale realisatie van het plan Heerenweide  is 
bijgesteld van 2024 naar 2027. Vooralsnog kunnen/zullen geen nieuwe woningbouwlocaties 
worden ontwikkeld.  
In de kern Hoogwoud is een plan in voorbereiding tot verbouw van het vroegere Pardoes-
complex tot 7 woningen voor starters. 
 

Arie Vlaar vraagt of er ook voldoende starterswoningen komen. 
Hendrik Stoker antwoordt dat er starterswoningen komen in:  
Hoogwoud:   67 woningen 
De Weere:  14 woningen 
Bij Aldi Hoogwoud:    4 appartementen 
Vroegere Pardoes:     7 woningen 
 
Opmeer is nog steeds een groeigemeente volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 
 

7. Ontwikkelingen Wijksteunpunt  “De Lindehof”. 
 De dorpsraad vraagt hoe het nu verder gaat met wijksteunpunt “De Lindehof”. 
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Het college antwoordt dat de gemeenteraad op 7 juli 2016 de beleidsnota 
Wijksteunpuntenbeleid heeft vastgesteld. De komende tijd vindt nadere uitwerking op basis 
van dit beleid plaats. 

 
 Marc Winder vult aan dat “het Taalmaatjesproject” in “De Lindehof” is ondergebracht. 

Arie Vlaar vindt dat “De Lindehof”  wel het hart voor de senioren moet blijven, de activiteiten 
moeten worden aangepast. 
 

 
8. Informatievoorziening naar de burger. 
 De dorpsraad vraagt hoe het nu verder gaat met de informatievoorziening naar de burger.           
 

Het college antwoordt dat bij de behandeling van de Kadernota 2016 in juni jl. het budget voor 
voorlichting is opgehoogd, zodat de mogelijkheden om inwoners ook langs papieren weg te 
blijven informeren wordt vergroot.  Afhankelijk van het hoeveelheid nieuws is er nu meer 
ruimte om dit nu op te nemen op de informatiepagina. 

 
Antonet Strooper merkt op dat bijvoorbeeld bij het bestemmingsplan Aartswoud en de Gouwe 
de contactpersoon ontbreekt, deze informatie hoort in de krant te staan. 
Hendrik Stoker antwoordt dat de informatie algemeen bekend wordt gemaakt. Er is een 
directe informatieplicht naar belanghebbenden. 
 

  

9. Bewegwijzering 
Wegwijzers en ANWB-bord staan op de AC de Graafweg richting industrieterrein Hoogwoud 
Wester Boekelweg. En op de hoek Koningspade/Wester Boekelweg staat een bord richting de 
bedrijven. De dorpsraad vraagt hoe het zit met de wegwijzer richting Ooster Boekelweg 
De Boet, Aldi en pompstation. En eventueel andere bedrijven: de Spar, Thaam Dam etc. 
 
Het college antwoordt dat op ANWB-wegwijzers alleen officiële industrieterreinen met een 
minimale omvang worden verwezen. In Hoogwoud geldt dit alleen voor het industrieterrein 
Hoogwoud (Wester Boekelweg). (In de gemeentelijke bewegwijzering worden alleen openbare 
functies opgenomen) .  

 
 Arie Vlaar deelt mee dat er wordt gewerkt aan een voorstel. 
 

 
10.      Rondvraag. 
 

Arie Vlaar deelt mee dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  bomen heeft gerooid 
aan de Mienakker. In september worden er nieuwe bomen geplant 

 
 
11. Sluiting. 

De voorzitter/burgemeester dankt een ieder voor zijn komst en sluit daarna de vergadering. 
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Aktielijst 
 
agendapunt Onderwerp 

 
Actie door gereed 

3. Subsidietoekenning voor dorpsraad Hoogwoud. 
 

gemeente Contact 
onderhouden 
dorpsraad 
met  
J. Koopmans 
 

4. Voortgang hertenkamprenovatie. 
Welke dieren komen er. 

dorpsraad Harry van 
Langen van 
de afdeling 
Groen zal de 
dorpsraad 
hierover 
kunnen 
informeren. 
 
 

5. Presentatie plannen herinrichting centrumgebied 
 
In het najaar komt dit onderwerp  in de Commissie 
Ruimte, volgens afspraak, met de werkgroep 
Burgerparticipatie. 
Daarna wordt een moment gezocht dat de opmerkingen 
van de dorpsraad worden meegenomen in de raad, via 
de griffier wordt dit tot stand gebracht. 
 

gemeente 
 

dorpsraad 
informeren 
over datum 
commissie 
Ruimte en 
de raad. 
 

   
 

 

   
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 


