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Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud   
bij Adrie Vlaar (voorzitter) aan de Burg. Hoogenboomlaan 25 
Donderdag 23 november 2017 om 20.00 uur 
 
Aanwezig: Meike aanjager muziekeducatie Gemeente Opmeer. 
Afwezig met afbericht: Bart 
 
 1.Opening  

  
2.Medelingen 
- Beurs `` langer zelfstandig blijven wonen`` op 21 oktober.  
  Peter was aanwezig voor de K.B.O. 
- C.D.A. vraagt ons om standpunten i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen. 
- Na de gemeenteraadsverkiezingen komen er 3 nieuwe wethouders. Adrie; 2  
wethouders hebben al 2 termijnen gezeten en moeten aftreden. 
 
-Binnengekomen stukken :  
-resultaten enquête verkeersplan gemeente Opmeer (GVVP)  
  van Martion Blom (15-8 ) 
- uitnodiging voor afscheid wijkagent Han Staal op 14-11-2017. Adrie is niet geweest    
door omstandigheden. 
- uitnodiging Dorpswerk 12 december “Regie aan burgerinitiatieven en aan dorps-en 
zorgcoöperaties.´  Dorpsraad Hoogwoud gaat niet heen  
 
3. Notulen van dorpsraadvergadering 12 september 2017.       goedgekeurd 
 
 
4 Budget dorpskernen muziekeducatie nieuwe stijl.  
Meike en Stephanie zijn de nieuwe aanjagers muziekeducatie nieuwe stijl van de 
gemeente Opmeer. 
Meilke uit Breezand is aanwezig en stelt zich voor. Zij is aangesteld voor dorp 
Hoogwoud. Ze is 23 jaar, conservatorium gedaan en muziekdocent. 
Dit valt onder Sociaal Domein. Stichting Muziek Opmeer beheert de gelden. Het doel 
is om mensen dichter bij elkaar te brengen d.m.v. muziek. In dit geval gaat het om 
actieve muziekbeoefening. 
 
Ze vertelt over de muziekeducatie, zoals dat op dit moment op poten gezet is en al 
draait. 
Er is €125,- per kind per jaar om een instrument te leren spelen. 
 



 

Haar vraag aan de dorpsraad is om Hoogwouders te benaderen, want er is een 
budget voor mensen met ideeën over activiteiten die de gemeenschapszin 
bevorderen d.m.v. actieve muziekbeoefening. 
Bijv in combinatie met Burendag of kwetsbare groepen. 
 
Dorpsraad Spanbroek/Opmeer zal een PR-stukje schrijven, dat zal dorpsraad 
Hoogwoud ook gebruiken voor op de website, facebook enz. 
Eind januari zal Meike ons bellen of er reacties zijn en om gezamenlijk iets uit te 
kiezen. De dorpsraad zelf mag ook met ideeën komen. 
 
 
5 Dorpsraad Hoogwoud organisatie/ overleg met de gemeente 
Brainstormen met alle dorpsraden over overleg met de gemeente na de 
gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 
In december met Julliette Veldt. 
Adrie en Peter gaan heen. ( actie Antonet) 
 
6 Gemeentelijk verkeers-en vervoersplan 
Voor Hoogwoud is de Burg. Hoogenboomlaan ook een knelpunt. 
Adrie heeft een hogeschool benaderd voor een ontwerp voor renovatie.  
Daar heeft hij nog geen reactie op gehad. Hij gaat er nog eens achteraan. 
 ( actie Adrie) 
 
7 klacht verkeersinformatieborden  23 maart 
Er zijn veel klachten over de nieuw neergezette verkeersborden. Er is het een en 
ander veranderd. 
De gemeente is niet zorgvuldig geweest in de procedure volgens de 
welstandscommissie. 
Het zijn ook reclameborden en geven veel licht. 
 
8 Voortgang Centrumplan 
De werkzaamheden liggen stil. Zolang er geen nieuwbouw is gepleegd, worden de 
wegen niet opgeknapt door de gemeente. 
 
9 Nieuwbouw kindcentrum 
Het wachten is op de procedure. 
Antonet vindt het jammer dat de natuur (de ecologische vijver) moet wijken voor het 
IKC.  
Ze vraagt zich af of protest nog wel zin heeft. 
 
10 Rondvraag  
Opmerking over gemeenteraadsverkiezingen; Er zijn veel gelden te besteden. Met 
name in de jeugdzorg. Omdat veel aanbieders zijn verdwenen, geeft dat problemen. 
Nieuwe dorpsraadleden: Het is moeilijk om die te krijgen. Mensen die interesse 
hebben in de politiek worden ook benaderd voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Dorpsraad Spanbroek/ Opmeer zoekt ook nieuwe leden. Waarschijnlijk omdat er 
leden aftredend zijn. 
 
Sluiting 
Volgende vergadering op dinsdag 6 februari 2018 bij Peter. 


