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Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud   
bij Adrie Vlaar, Burg Hoogenboomlaan 25 
Dinsdag 6 juni 2017 om 20.00 uur. 
 
Aanwezig: Adrie Vlaar, Ingrid Kolken, Peter Groenland, Bart Knobbe, Antonet 
Strooper en Wim van Hunnik en Rene Pelt van Gemeentebelangen 
 
1.Opening door Adrie 

  
2 Medelingen 
Centrumplan: 
4 april commissievergadering Ruimte; onze voorzitter Adrie Vlaar heeft spreektijd 
voor de dorpsraad om te vragen om een extra zebrapad voor het Witte Huis voor de 
verkeersveiligheid. 
8 april: Er komt een stuk met foto in het West-Fries Dagblad over het zebrapad 
“Abbey Road” (zie foto) 
3 mei brief van de gemeente van de heer Duinker afdelingshoofd Realisatie en 
Beheer dat het zebrapad niet doorgaat. 
16 mei ledenvergadering Dorpswerk NH. Wij zijn niet aanwezig geweest. 
20 juni opening hertenkamp 
Antonet heeft namens de dorpsraad de intentieverklaring getekend voor 
muziekeducatie nieuwe stijl. 
 
-Binnengekomen stukken:  
- Uitnodiging Dorpswerk over Duurzame Dorpen? Doen het gewoon 15 juni in Neck 
- Uitnodiging Plattelandsparlement in Hengelo over dorpsinitiatieven op 17 juni. Er 
rijdt een bus 
- Brief van Gemeentebelangen over gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar (mail 
14 mei verstuurd) zie punt4 
- Muziekeducatie Nieuwe stijl en vacature voor 2 muziekaanjagers. 
- Brief van gemeente over verantwoording subsidie d.m.v. jaarverslag en financiële 
verantwoording (actie Antonet en Peter) 

 
Uitgegane stukken: 
Uitnodiging voor Hoogwouders, politiek, andere dorpsraden voor openbare 
vergadering op 1 juni. 
Afbericht gehad van Bart, dorpsraad de Weere en dorpsraad Spanbroek/ Opmeer. 
 
3. Notulen van dorpsraadvergadering 21 maart 2017  
Bovenaan moet agenda worden vervangen door notulen. Goedgekeurd. 



 

 
4. standpunten dorpsraad voor gemeenteraadsverkiezingen 
Zie bijlage 
 
5. Openbare vergadering van 1 juni in de Opstap 
Er waren 15 personen aanwezig.  
Spreker Geert Drion vertelde over muziekeducatie nieuwe stijl wat in de plaats komt 
van de muziekschool Opmeer. 
Christa Nijholt vertelde ons over het nieuw gebouwde hertenkamp, wat op 20 juni 
geopend zal worden door meneer Modder. De laagste klassen van de scholen zullen 
erbij zijn. De powerpoint-presentatie is gemaakt door Anja Groot. Zij is de coördinator 
van de werkgroep. 
Christa vertelde over de vele konijnen, die buiten het hertenkamp lopen. 
De dieren worden over het hek gezet. 
We zetten een uitnodiging voor de opening op de website en mensen moeten hun 
dieren niet lozen door ze in het hertenkamp te dumpen. Ook op de website. (actie 
Peter) 
Christa en Anja worden bedankt en kregen een bloemetje. 
 
6.  muziekeducatie nieuwe stijl  
De gemeente wil muziekeducatie voor iedereen, niet voor een klein groepje. Het 
moet laagdrempelig. 
De eerste 2 jaar muziekles op een instrument wordt gesubsidieerd. Alle kinderen op 
de scholen van de gemeente krijgen muziekonderwijs. 
Er is een budget voor muziekactiviteiten, die verbindend zijn voor de Opmeerder 
samenleving. Er komen 2 muziekaanjagers om te coördineren en stimuleren. 
 
7. Hertenkamp werkgroep 
Meneer Modder zal zolang hij wil en kan erbij betrokken blijven. 
 
8. klacht verkeersinformatieborden 23 maart 
Gaat naar overleg met de gemeente. 
 
9. dorpsraad Hoogwoud organisatie / overleg met gemeente / sociale media 
Er zullen nieuwe leden benaderd worden. 
Overleg met de gemeente over de nieuwe vorm van overleg is in juni. 
 
10.  Rondvraag  
Ingrid: geparkeerde auto`s belemmeren het voetpad bij de Aldi. Adrie: We moeten 
het bekijken en zo nodig de gemeente benaderen. 
Peter: beurs over `Lekker blijven wonen’, waar de dorpsraad zich kan presenteren. 
Het komt op de website. 
Adrie: De dorpsraad moet iets met duurzaamheid doen. Komt bij standpunten van de 
dorpsraad. 
 
Volgende vergadering op 10 september bij Peter Groenland, Herenweg 23 
 
 
 
  


