
 
 

 

 

                                      Secretariaat 
                                      Antonet Strooper-van Dam 
   Kastanjelaan 8 
                                     1718 XP Hoogwoud 

info@dorpsraadhoogwoud.nl 
www.dorpsraadhoogwoud.nl 
 

  
Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud   
Bij dhr. Adrie Vlaar burg. Hoogenboomlaan 
Dinsdag 17 januari 2017 om 20.00 uur 
 
1 .Opening door Adrie 

  
2.  Medelingen 
-   Niet aanwezig is dhr John van Duin voorzitter winkeliersvereniging Hoogwoud.hij is uitgenodigd 
om enkele punten door te spreken,maar is verhinderd. 
 
- fusie Vereniging van Kleine Kernen enPlatform Dorpshuizen. Het is nu Dorpswerk Noord-Holland 
 
- Marieke Pijlman verslaggever RTVNH regio West-Friesland marieke.pijlman@rtvnh.nl   
tel:0642218215 hoort van ons graag nieuws uit de regio 
-Antonet is naar de vrijwilligersavond 8 december geweest op uitnodiging. 
 
- Er is een nieuwe website : www.adviesraadsociaaldomeinopmeer.nl 
 
-Vraag van Antonet( secretariaat) om de mails naar de dorpsraad op de website te zetten. De 
gemeente heeft een  app. En er is ook RAAD-digitaal. 
 
- Mariska heeft een enquête gedaan op facebook over woonruimte voor starters. 
Ze heeft 50 reacties gehad. Een groot succes. 
 
-Mariska en Adrie zijn naar de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis geweest. 
 
- Info-avond op het gemeentehuis over het politieke systeem. Het is om mensen kennis te laten 
maken met politiek. Antonet gaat erheen. 
 Bart: Er zijn tekort mensen om de verkiezingslijsten rond te krijgen. 
 
- Info-avond 23 januari over ovatonde Langereis/ A.C. de Graaf weg. Peter en Adrie gaan er heen. 
Antonet: De aanpassing van de verkeerssituatie werkt afdoende. Straks is er weer veel 
verkeersoverlast. 
  
Uitgegane stukken: 
Verslag van de informatie-avond voor de vrijwilligers van het hertenkamp op 28 november. Dit is 
op de website gezet 
 
Binnengekomen stukken 
-Uitnodiging 10 januari ` muziekeducatie in gemeente Opmeer`` van 17.00 uur tot 19.00 uur. 
Van de dorpsraad was niemand in de gelegenheid om erheen te gaan. 
 
-Er is een mail binnengekomen van Mariska. Vanwege grote drukte wil ze zich minder met de 
dorpsraad bezighouden. Ze krijgt nog de mail van de dorpsraad. 
Ze zet een oproep op facebook voor een nieuw  dorpsraadlid. 
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-Leefbaarheid plan Aartswoud. 
 
3. Notulen van dorpsraadvergadering 8 november 2016 
Niemand van de dorpsraad heeft de notulen gekregen. Antonet zal ze doorsturen . Het komt op de 
volgende vergadering. 
 
4. Reclame van lokale ondernemers op facebook  
Mariska is voorstander om meer bekendheid te krijgen voor lokale ondernemers in het eigen dorp. 
Het gaat om ludieke acties van bijv. De Gabberweek Lindehof. Die worden geliked. Of 
Gratisoptehalenopmeer  Kooppleinopmeer wordt bijna niet meer gebruikt. Mariska en Peter doen 
samen de ICT. De dorpsraad wil kijken of het werkt en iedereen gelijke kansen geven. 
N.B. De winkeliersvereniging is uitgenodigd om mee te praten, maar deze is niet actief. 
Mariska wacht op actie van de gemeente voor een vervolggesprek. 
 
6. Voortgang Hertenkamp   
30 januari vergadering werkgroep hertenkamp. Peter gaat heen. 
Er melden zich nog steeds mensen aan. 
 
7. voortgang centrumplan en jaarvergadering  
De dorpsraad wacht op de verkeersplannen van de gemeente om een jaarvergadering te plannen. 
 
8. Evaluatie dorpsraden verslag van Ingrid van Veldhuizen 
Adrie: Dit is de eerste keer dat er geëvalueerd word. 
De subsidie hangt van dit rapport af. Er is € 2000,-  voor 4 dorpsraden 
Het rapport ziet er goed uit. Alleen de opmerkingen over het succes van wijkgesprekken klopt niet. 
Bij het leefbaarheidsplan Hoogwoud was er wisselend succes in de verschillende wijken. 
 
9. Rondvraag 
-De Lastdrager stopt ermee. Hoogwouders kunnen abonneren op DVG. 
-Adrie heeft de Akte van Oprichting opgezocht; deze komt van 9 sept 2005 
 
10. sluiting 
 
Volgende vergadering op 21 maart bij Peter 
Als er nieuws is over het verkeersplan bij de Aldi verandert het. 
Overleg met B&W 28 maart 2017 19.00 uur tot 20.00 uur. 


