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Notulen bestuurlijk overleg bij P. Groenland, Herenweg 23  
donderdag 7 april 2016 om 20.00 uur. 
Afwezig met afbericht: Bart Knobbe. 
 
1.Opening door Adrie 

  
2. Medelingen: 
-Archief verhuist van Nancy naar Antonet. 
- Kwestie dhr Zijlstra en plastic afval is afgehandeld 
 
3.Binnengekomen stukken : 
 - griffier: agenda`s commissievergaderingen 
 - A. Jonker bestuurssecretariaat: stukken  van overleg met B&W. 
   en div. besluitenlijsten van het gemeentehuis. 
- Vraag van I. Assies ( gemeente Opmeer) om bericht betreffende plastic afval op de 

site van de dorpsraad te plaatsen. (= gedaan) 
- rekening van de contributie van Vereniging van Kleine Kernen ( doorgestuurd naar 

de penningmeester) 
- vraag: gemeente wil graag het vergaderschema van de dorpsraden. 
- uitnodiging div. workshops.   (doorgestuurd, geen belangstelling.) 
– nieuwsbrief Sociaal Domein Blijf Veilig Mobiel 
- Uitnodiging De West-Friese Uitdaging.  (zie punt 9) 
- Uitnodiging om OpMeerActief op facebook te liken (= gedaan) 
- Algemene ledenvergadering Vereniging van Kleine Kernen op 18 mei.( zie punt 11) 
- Vraag van de dorpsraad De Weere betreft subsidievermindering.       (zie punt 12)  
- brochure Burgerinitiatief wijksteunpunten Opmeer.    (zie punt  7) 
- Antwoord van B&W over informatieplicht.   (zie punt 6) 
- 2x spooknota`s van de KPN.     (uitgeprint en verwijderd) 
- uitnodiging openbare vergadering dorpsraad Spanbroek /Opmeer. 
 
4. Uitgaande stukken: 
- Brief naar B&W over digitale informatie richting ouderen. (Zie punt 6) 
- Uitnodiging naar wethouder Stoker voor een schouwrondje door Hoogwoud. (= 
gedaan op 15 ebruari met A. Vlaar. A. Strooper, wethouder Stoker en dhr Duinker   
hoofd afdeling CTW.  (Zie punt 8) 
- flyer naar omwonenden van het hertenkamp, omdat het hertenkamp inde 
commissievergadering van 23 februari behandeld werd.  Zie punt 7 
 
 
 



 

 

5. Notulen van dorpsraadvergadering 12 november 2015  
Logo dorpsraad ontbreekt en iets veranderen aan de lay-out, want de notulen staan 
openbaar op de website te lezen. 
Punt 10 Vraag over Bart blijft (4 jaar?) 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 
6. Informatieplicht van de gemeente Opmeer naar senioren. 
De dorpsraad heeft antwoord gehad van de gemeente over de digitale 
informatievoorziening van de gemeente. Vooral ouderen kunnen zo niet aan hun 
gemeentelijke informatie komen. 
De gemeente erkend dat in de brief en vraagt de dorpsraad hoe het anders moet. 
Er is een bezuiniging geweest, (al enkele jaren geleden). Toen kwamen er minder 
pagina`s met gemeentenieuws in de krant.  De dorpsraad wil dat die bezuiniging 
ongedaan word gemaakt. 
Een brief hierover gaat naar B&W.    ( actie Antonet en Peter) 
 
7. Bezuinigingen De Lindehof  
Er zijn bijeenkomsten geweest van het burgerinitiatief. Er was veel belangstelling. 
Er is een brochure opgesteld. Die is aangeboden aan de gemeente en aan de 
dorpsraad. 
Er is een nieuw strijdbaar bestuur aangesteld, die het niet eens is met de 
bezuinigingen. 
In mei worden de bezuinigingen  behandeld in de gemeenteraadsvergadering. 
Wij wachten dat af. 

 
8. werkgroep 5 mei. i.s.m. dorpsraad Sanbroek/Opmeer 
In de werkgroep zitten ook nog Gert-Jan Pronk en Nancy Bakker (ex-dorpsraadleden 
Hoogwoud). 
Antonet zal meefietsen en foto`s nemen. 
We hopen op veel deelname en mooi weer. 
 
9. Voortgang hertenkamp 
De dorpsraad heeft de tekeningen gezien en staat erachter. De dorpsraad ( A. 
Vlaar)heeft een flyer rondgestuurd voor omwonenden om de commissievergadering 
betreffende het hertenkamp bij te wonen. Er was een goede opkomst van 
omwonenden. 
Er is enige onduidelijkheid over de vraag, wie er in de werkgroep voor vrijwilligers 
moet, om de dieren te voeren. 
Wie gaat het regelen? De gemeente of heeft de gemeente het bij de dorpsraad 
neergelegd of gezamenlijk? 
Er moet in ieder geval iemand in met verstand van het beheer van dieren. ( 
Misschien een gepensioneerde veehouder?) 
Er gaat een brief met een voorstel naar de gemeente ( contactpersoon Harrie van 
Langen)     (actie Antonet) 
 
Antonet: De West-Friese Uitdaging is dat wat voor de renovatie van het hertenkamp? 
De dorpsraad vindt dat een taak van de gemeente. Antonet  zal dat standpunt  
doorgeven aan de West-Friese Uitdaging. 
 
 



 

 

10. Voortgang centrumplan (locatie Tuk) 
 
 De dorpsraad (A. Vlaar) heeft overleg gehad met de Aldi en de Boet (Jan Beers) 
over de infrastructuur. 
Vooral het parkeren de bewegwijzering. De Aldi gaat open voor de kerst. 
Dat word dus heel druk voor verkeer. 
De gemeente wil pas het jaar daarop met de wegen aan de gang. 
De dorpsraad vindt dat veel te laat  en wil eerder plannen zien van de gemeente  
(wethouder Stoker) 
In okt/nov komt er een openbare vergadering van dorpsraad over dit onderwerp om 
de mening van Hoogwouders te horen. Er moet een brief naar de gemeente voor een 
goed uitgewerkt plan voor de kruising Herenweg/ Burg. Hoogenboomlaan/ 
Oosterboekelweg.    (actie Antonet / Adrie) 
 
11. Algemene ledenvergadering fusie van Vereniging van Kleine Kernen met 
Platform Dorpshuizen Noord-Holland 
De contributie bedraagt  € 50,- per jaar. De penningmeester vraagt of het zinvol is om 
lid te blijven. Adri vind van wel en wil naar de vergadering op 18 mei in de Brink in 
Obdam.  (actie Adri en Antonet) 
 
 
 
12. Subsidievermindering door de gemeente. 
Dit wordt behandeld door onze nieuwe penningmeester Peter Groenland. 
We krijgen dit jaar geen € 1000,- ,maar € 500,-. 
Dus de helft en volgend jaar willen ze er helemaal mee stoppen. 
We hebben een brief gehad van de dorpsraad De Weer, die zich afvroeg of dit het 
einde van de dorpsraden is. 
Peter heeft de begroting 2016 laten zien. Daaruit blijkt, dat we voor € 200,- niet 
kostendekkend zijn. 
 
Voor 1 juli moet er en verantwoording van de dorpsraad naar de gemeente gestuurd 
worden en op het korten van de subsidie moet bezwaar (binnen 6 weken) gemaakt 
worden 
 
We sturen hierover een brief naar de gemeente, dat we zo de gevraagde taken niet 
uit kunnen voeren. En komen nu per jaar structureel tekort. 
Antonet zal de dorpsraad van De Weere van onze actie op de hoogte brengen. 
 (actie Peter en Antonet) 
 
13. Rondvraag 
Ingrid: Op de Dr. Poolstraat staan de plastic zakken naast de oranje containers. 
Er worden zakken in andere containers gedaan, die nog niet vol zijn. 
Bij andere dorpsraadleden gaat het goed. 
Het is nog wennen en het afval moet soms kleiner gemaakt.  
 
Mariska: Op de Koningspade staan gele en groen pijlen op de weg getekend. 
Ze weet niet waarom en heeft div. instanties benaderd. Die weten van niets. 
 



 

 

Peter: Er worden taken aan de dorpsraad gevraagd van de gemeente. Bii  
correspondentie het officiële logo gebruiken. Het word de dorpsraad onmogelijk 
gemaakt om te functioneren als de subsidie wegvalt en de gevraagde taken  zijn niet 
meer allen uitvoerbaar. 
 
Antonet: 
Komt  er een stukje van de dorpsraad in de Lastdrager en de Koggenlander na   de 
gespreksavond over de Lindehof van Adrie.? 

 
Volgende vergadering op 21 juni bij Adri Vlaar, Burg. Hoogenboomlaan     
   
14. Sluiting 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punt 6 Informatie naar 
senioren 

Actie Peter en 
Antonet 
 

 

Punt 9 Vrijwilligers 
hertenkamp 

Actie Antonet  

 Westfriese Uitdaging Actie Antonet  

Punt 8 Kruispunt Herenweg/ 
Oosterboekelweg en 
BH.laan 

Actie Antonet  

Punt 11 Ledenvergadering 
Ver. V Kleine Kernen 

Actie Adrie en 
Antonet 

 

Punt 12 Bezwaar 
subsidievermindering 

Actie Peter en 
Antonet 

 


