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Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud   
bij Peter Groenland aan de Herenweg 
Dinsdag 12 september  2017 om 20.00 uur 
 
Afwezig met afbericht: Bart en Adrie 
 
 1.Opening door Peter 

  
2 Medelingen 
Op 28 juni was er overleg met de gemeente en de dorpsraden. ( zie punt 9) 
 
-Binnengekomen stukken :  
 
- Uitnodiging klankbordgroep gemeentelijk verkeers-en vervoersplan  
op 11 sept  is verzet. 
De dorpsraad zal de winkeliersvereniging Hoogwoud benaderen om mee te doen, 
om het winkelgebied op de kaart te zetten bij de gemeente. 
De dorpsraad wil hier ook bij betrokken zijn. 
 
- uitnodiging muziekeducatie nieuwe stijl.  
De nieuwe aangenomen muziekaanjagers vragen of er behoefte is aan overleg met 
de dorpsraad. De dorpsraad heeft het vertrouwen, dat zij muziekeducatie goed zullen 
oppakken en contact hebben met muzikanten en belanghebbenden. 
-- Uitnodigingen Dorpswerk 
Antonet zal meedoen met een workshop; “Filmen met je iphone”. 
-Vraag van het CDA om standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen.  
Deze zijn al verstuurd. 

 
Uitgegane stukken: 
Jaarverslag dorpsraad Hoogwoud en financiële verantwoording is verstuurd naar de 
gemeente 
 
-Standpunten dorpsraad Hoogwoud voor de gemeenteraadsverkiezing is verstuurd 
naar alle politieke partijen van de gemeente 
 
3. Notulen van dorpsraadvergadering 6 juni 2017.        goedgekeurd 
Correctie: de volgende vergadering is op 12 september en de beurs “langer 
zelfstandig blijven wonen” op zaterdag 21 oktober. 
 
4 nieuwbouw kindcentrum 



 

Het IKC wordt gebouwd op de ecologische vijver van het dorp Hoogwoud. Het wordt 
2 etages hoog. Ook de jeugdbieb komt er weer in. 
De scholen de St. Wulfram en de Adelaar. Het moet starten per augustus 2021. 
Er is een petitie aangeboden aan de gemeente door omwonenden over de locatie. 
Het besluit is al aangenomen in een raadsvergadering.  
Het ligt 30 meter van bebouwing. Als het bekendgemaakt wordt in de media is er 
gelegenheid tot bezwaar maken. Op de locatie van de huidige scholen zal een 
nieuwe vijver/park komen. 
 
5 voortgang centrumplan 
Op dit moment weinig voortgang. 
 
6 nieuwe losloopgebieden voor hondenbezitters 
Er is bij de dorpsraad officieel geen klacht ingediend. 
 
7 klacht verkeersinformatieborden  23 maart 
Gaat naar de volgende vergadering. 
 
8 dorpsraad Hoogwoud organisatie / overleg met gemeente  
Gaat naar de volgende vergadering. 
 
9 Rondvraag  
Ingrid: Er is een nieuw bestuur bij de jeugdbieb. Ingrid zit daar zelf ook in. 
  
Sluiting 
 
Volgende vergadering op donderdag 23 november bij Adrie 
 
 
 
  
 


