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Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud  

Dinsdag 2018-06-05 om 20.00 uur 

Afwezig: Op uitnodiging naar mevr. Deinum, Bart met afbericht. 

1. Opening door Adrie 

2. Mededelingen: 

- De dorpsraad was aanwezig bij de onthulling van het kunstwerk op Hoogwoud-oost. 

- Peter was in Hoorn aanwezig voor een gesprek met minister Ank Bijleveld over vliegroutes 
vliegveld Lelystad 

- De dorpsraad steunt het initiatief; Glasvezel voor de buitengebieden. Fiber.nl. Als 50 % 
meedoet gaat het door. 

- Op 25 april kwam de privacywet. Er is een privacyverklaring op de website gezet door Peter 
m.m.v. Hugo Bongers. 

- Het potje van de muziekaanjagers gaat naar de muziekbarbecue van de Burg. 
Hoogenboomlaan. 

3. Binnengekomen stukken: 

- Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van de 3 wethouders, gepresenteerd door Quks. De 
dorpsraad was ernaar toe met een presentje. 

- Dorpswerk nodigt ons uit om mee te denken met een klimaatakkoord. 28-5 

- Uitnodiging van de gemeente om dienstverlening te verbeteren. Opmerking teruggestuurd om 
mensen zonder computer niet te vergeten.          

- Uitnodiging om mee te denken met Woonvisie Opmeer. Dorpsraad is heen geweest. 

N.B.  Op de agenda voor de volgende vergadering voor nieuwbouw Hoogwoud-noord. 

- Uitnodiging om te praten over burgerparticipatie. De dorpsraad is erheen geweest. De nieuwe 
wethouders willen hier werk van gaan maken, omdat steeds minder Nederlanders zich 
betrokken voelen bij politiek. 

- Stuk van F. Boerwinkel over natuurproject; de ecologische vijver. 

 

 

Gemeente Opmeer 



4. Uitgegane stukken: 

- Notulen openbare vergadering naar politieke partijen en gemeente. Met vragen en wensen, 
geen antwoord op gehad. 

Adrie: we zullen de vragen en wensen, die leven in het dorp doornemen en doorspelen naar de 
desbetreffende. 

5. Notulen dorpsraadvergadering 2018-04-05.  Goedgekeurd 

6. Notulen van openbare vergadering 2018-04-19.  Goedgekeurd 

7. Groenbeleid van de gemeente m.b.t. bomenwijk Hoogwoud 

Het groenbeheerplan is vastgesteld en gepubliceerd op de website. Als burgers in hun eigen wijk 
openbaar groen willen beheren i.s.m. de gemeente, kunnen ze dat aangeven en bijv. materiaal ter 
beschikking krijgen. 

Over de bomenwijk niets vernomen. De dorpsraad zal contact opnemen met de gemeente. (actie) 

8. Nieuwbouw scholen. IKC 

De procedure wordt opnieuw opgestart, vanwege de burgerparticipatie. De burgerij moet meer 
betrokken worden bij besluitvorming. 

9. Overlegstructuur met de gemeente 

Op dit moment is er geen overleg met de gemeente. De dorpsraden hebben aangegeven dat ze in een 
vroeg stadium overleg willen met de gemeenteraad. De dorpsraden willen ook af en toe gezamenlijk 
overleg. Binnenkort wordt een convenant opgesteld. 

10. Voortgang centrumplan 

Het centrumplein wordt bestraat en de appartementen gebouwd. Voorlopig nog geen winkeltjes. 

11. Rondvraag 

-Opm.; De Hervormde Kerk heeft subsidie gekregen om metselwerk te renoveren. 

-Vraag: Waar hangen de AED`s  ?    

-Adrie zal mevr. vragen voor dorpsraad  

12 Volgende vergadering op 2 oktober bij Adrie 

 

Jaarverslag en financiële verantwoording naar pers en gemeente. (actie) 

 


