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Notulen bestuurlijk overleg Hoogwoud
Stal Hoogwoud donderdag 21 januari 2016 om 20.00 uur.

1.Opening door Adrie
in de nieuwe bedrijfskantine van Stal Hoogwoud.
2 .Binnengekomen stukken en mededelingen.:
- Veranderingen bestuursleden bij KvK. Bevestiging ontvangen.
- Emailadres: info@dorpsraadhoogwoud.nl komt binnen bij Antonet secretaris
- Via email: Vereniging van kleine kernen . Toegestuurd.
- Klacht Meneer Zijlstra over ophalen huisvuil. Toegestuurd.
- Nancy Bakker over werkgroep 5 mei. Toegestuurd.
- Uitnodiging gespreksavond burgerinitiatief wijksteunpunten op 2 en 3 feb.
- Uitnodiging voor de openbare dorpsraadvergadering van Aartswoud op 21 -102016
3. Notulen van dorpsraadvergadering 12 november 2015
Deze zijn oedgekeurd.
De datum van deze vergadering stond er fout in.
In de actielijst : (= nog niet gebeurd)
- Er zal nog een uitnodiging verstuurd worden aan Wethouder Stoker een rondje
Hoogwoud te lopen om een en ander in ogenschouw te nemen.
- Er gaat nog een brief naar de gemeente over het geven van informatie richting
mensen, die niet in het bezit van een computer zijn.
4. Nieuwe huisvuilcontainers HVC in gemeente Opmeer.
De dorpsraad neemt een afwachtende houding aan en zal de nieuwe manier van
huisvuil ophalen kritisch blijven volgen.
De frequentie van het huisvuil ophalen van de grijze of de oranje container moet
worden verhoogd, als blijkt dat er problemen zijn met stankoverlast of ongedierte.
De site van HVC heeft tips voor geuroverlast en afvalscheiding.
De brief van meneer Zijlstra wordt doorgestuurd naar de gemeente, als
opdrachtgever van HVC.
5. Bezuinigingen De Lindehof
De bezuinigingen zijn met ingang van volgend jaar. Dan zal er bezuinigd worden
op de betaalde banen van de Lindehof en zal alles door vrijwilligers worden
gedaan (wordt gehoopt.)
De Lindehof wordt bestuurd door een stichting en heeft subsidie.

Er is nu veel onrust bij ouderen.
Er is een uitnodiging voor een gespreksavond, in de Schakel ( is van de Omring)
en in de Lindehof over de functie van het wijksteunpunt.
Vanuit de dorpsraad Hoogwoud gaat Adrie Vlaar heen om te spreken. (actie)
Peter Groenland gaat ook heen vanuit de KBO/ANBO. (actie)
Het uitgangspunt van de dorpsraad is;
dat er zorgen zijn over het ouderenbeleid van de gemeente Opmeer. De
dorpsraad wil het niet alleen over de bezuinigingen van de Lindehof hebben,
maar over het hele ouderenbeleid, m.b.t.:
- De Lindehof kan een centrum zijn voor hulp aan ouderen in Hoogwoud.
- De leefbaarheid van Hoogwoud zal verminderen als de Lindehof verdwijnt.
Peter: Misschien de naam wijksteunpunt de Lindehof veranderen.
Het is nu alleen voor ouderen, maar de doelgroep kan breder getrokken worden.
Miranda: heeft zorgen om de ouderen in de buitengebieden in Hoogwoud m.b.t. -- veiligheid.
- zorgen over leegstand en verpaupering als die ouderen uit hun woningen gaan.
- misschien buurtpreventie ( WhatsApp)
6. Wie wil in werkgroep 5 mei.
Er is een brief van Nancy over een werkgroep 5mei. De activiteiten van vorig jaar
zullen nog eenmaal worden gedaan, omdat het toen slecht weer was.
Wie gaat er dit jaar in, vanuit de dorpsraad Hoogwoud.
Antonet zal dat op zich nemen en neemt contact op met Nancy. (actie)
7. Voortgang hertenkamp
Er zijn diverse werkzaamheden verricht. De werkgroep is bij de kinderboerderij bij
Avondlicht gaan kijken en in het Julianapark in Hoorn.
Het wachten is op de plannen van de gemeente.
Antonet: De bomen zijn erg beschadigd door de werkzaamheden.
8. Voortgang centrumplan (locatie Tuk,
Herbestrating Herenweg vanaf Hoogwoud-oost, herinrichting Burg.
Hoogenboomlaan)
Het centrumplan is in uitvoering.
De NHL Hogeschool Leeuwarden is aan de gang met een inventarisatie van een
herinrichting van de Burgemeester Hoogeboomlaan.
Er moet een uitnodiging naar wethouder Stoker om samen met de dorpsraad de
probleemgebieden te gaan bekijken.
- Burgemeester Hoogenboomlaan slibt dicht en is moeilijk begaanbaar.
- Herbestrating Herenweg vanaf de Oeverwal.
- Bushalte Herenweg vlakbij de Oeverwal.
- Schoolroute Hoogwoud-Oost.

9. punten voor overleg met B&W op 15 maart

- Ouderenbeleid gemeente Opmeer. O.a. bezuinigingen de Lindehof.
- Voortgang hertenkamp.
- Nog mailcontact voor verdere punten.
10. rooster van aftreden.
Bart
2016 maar blijft
Mariska
2018
Adrie
2017
Antonet
2019
Ingrid
2020
Peter
2020

(hij kan niet op donderdag vergaderen)

11. Rondvraag
Punten voor de volgen de dorpsraadvergadering:
- Overlast van paardenpoep in de bebouwde kom van Hoogwoud. (Mariska)
- Een verslag van de penningmeester over de financiën. (Peter)
Er komt een stukje van de dorpsraad in de Lastdrager en de Koggenlander na
de gespreksavond over de Lindehof van Adrie.
Volgende vergadering op 7 april bij Peter, Herenweg 23
12. Sluiting
Actie:
-

klacht meneer Zijlstra doorsturen naar de gemeente. Geregeld.
Meneer Zijlstra zijn klacht beantwoord. Geregeld
Uitnodiging Wethouder Stoker voor een rondje Hoogwoud. Actie Antonet
Brief naar de gemeente over informatie v.d. gemeente voor mensen zonder
computer.( actie Adrie en Peter)

