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Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud  bij Peter Groenland  
Dinsdag 8 november  2016 om 20.00 uur 
Aanwezig: Adrie Vlaar, Peter Groenland, Ingrid Kolken, Antonet Strooper, Mariska 
Zoon, en Ingrid van Veldhuizen. Afwezig: Bart. 
 
1.Opening door Adrie 

  
2. Medelingen 
-   Aanwezig mevr. Ingrid van Veldhuizen van de gemeente Opmeer. 
 Zij is interim opbouwwerker voor de gemeente Opmeer. Zij is de vervanger van Vera 
Filips. De gemeente is bezig met een sollicitant en de verwachting is dat die spoedig 
aangesteld word. 
Maar haar taak is o.a. de bibliotheek van Opmeer. Het gebouw is te duur en de 
gemeente is op zoek naar alternatieven. Zij vraagt ook de dorpsraad om mee te 
denken. 
Ook de evaluatie van de rol van de dorpsraden, burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie is haar taak en ze wil een advies uitbrengen aan haar opvolger. 
Daarom zit ze hier, om kennis te maken en meningen te horen. 
 
-Op 16 november vergadering van vereniging. van kleine kernen over de fusie. 
Niemand gaat er heen. De fusie kan doorgaan. 
 
3. Notulen van dorpsraadvergadering 6 september 2016 goedgekeurd. 
 
4. Notulen overleg met B&W 20 september  
Uitleg vragen punt 6 naam Adrie veranderen 
 
5. Kermiscomité. Door Mariska  
Overleg geweest met gemeente en de dorpsraad Spanbroek/Opmeer en dorpsraad 
Hoogwoud. Mariska en Peter warenaanwezig. 
Gemeente wil af van de organisatie van de kermis en wil ook dat er nieuw leven 
ingeblazen wordt, want het is ingedut.  Het moet georganiseerd worden door de 
exploitanten. De Stichting Behoud kermis N-H. wil de organisatie doen. Ze hebben 
een verzekering. Ze willen het koppelen aan evenementen/ activiteiten. 
Ze vragen de dorpsraad om mee te denken, die kent het dorp en de mensen. 
Als de dorpsraad dat regelt, mag een deel van de opbrengst naar de activiteit of 
evenement. (Bijv een koffieopbrengst.) 
We kunnen een sportclub vragen om een gelegenheid te creëren om iets te drinken 
bij de kermis. 
Locatie: Oeverwal 



Hoeveel dagen? Van vrijdag tot dinsdag 
De dorpsraad wacht op actie van de gemeente. 
 
6.  Voortgang Hertenkamp  door Adrie 
Er is een groepje vrijwilligers om een werkgroep te creëren. In de maand november 
kan er een informatiebijeenkomst georganiseerd worden in de serviceflat ernaast. 
Meneer Modder zal ook aanwezig zijn. 
Actie: Aan Harry van Langen en Ingrethe Karsten een mail sturen dat dat geregeld 
kan worden. ( door Antonet) 
 
7. Voortgang centrumplan en jaarvergadering  
Met medewerking van de gemeenteraad kunnen we in januari over een openbare 
vergadering beslissen. 
 
8. Bestemmingsplan De Gouwe  
Peter en Antonet waren aanwezig bij een uitleg over het nieuwe bestemmingsplan 
De Weere/ Aartswoud en de Gouwe. 
De aanwezige dorpsraden vragen aan de gemeente om soepel te zijn met de 
regelgeving als er interesse is of objecten kunnen verkocht worden. Dit om leegstand 
en verpaupering tegen te gaan. Bijv. boerderijen en stallen. 
 
9. Bestemmingsplan Hoogwoud. 
Op 1 november was er een inloopavond. Er is niemand heen geweest.. 
 
10. Inbraakgolf in Hoogwoud. 
Antonet: Er zijn de laatste tijd veel inbraken in Hoogwoud, moeten we een Watsapp – 
groep instellen? 
Dorpsraad: We kunnen op de website een oproep zetten.  
 
Extra – Carnaval. 
Gaat naar de volgende vergadering. Het zal dus voor het komende jaar niet lukken. 
 
Extra – Reclame op facebook en website voor lokale ondernemers. 
Mariska komt met deze vraag, want ze wil lokale ondernemers, die kans geven. 
Gaat naar de volgende vergadering en Adrie wil John van Duin uitnodigen, als 
voorzitter van de winkeliersvereniging Hoogwoud.. 
 
11. Rondvraag 
Mariska wil input over de enquête, die zij op facebook wil zetten. Voor starters op de 
woningmarkt van Hoogwoud. 
Antonet heeft een mededeling over Zorgkompas, deze  beëindigt zijn contract 
huishoudelijke ondersteuning met de gemeente Opmeer. 
 
12. sluiting 
 
Volgende vergadering?   Op 17 januari bij Adrie Vlaar Burg Hoogenboomlaan 


