Secretariaat
Antonet Strooper-van Dam

Gemeente Opmeer

Kastanjelaan 8
1718 XP Hoogwoud
info@dorpsraadhoogwoud.nl
www.dorpsraadhoogwoud.

Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud
Dinsdag 2018-10-02 om 20.00 uur
Aanwezig: Bart, Peter, Antonet, Ingrid en Adrie
1 Opening door Adrie
2 Mededelingen:
-

Er is een plan van de bomenwijk richting de gemeente.

-

Er was een vervolgavond van Ferenc van Damme over burgerparticipatie. Adrie en Peter zijn
geweest.

-

Muziekbarbeque van de Burg. Hoogenboomlaan op 25 augustus. Het was een groot succes.
Het was met slagwerk voor mensen van 8-80 jaar. Er is een bedankje binnengekomen. Er
hebben foto`s op Facebook gestaan.

3 Binnengekomen stukken:
-

Uitnodiging voor de opening van het vernieuwde Pardoes. Adrie was ernaartoe met een
Bloemstuk.

-

Stukken Dorpswerk NHN

-

Vraag; Is de website van de gemeente nog actueel? Is bijgewerkt.

-

Concept coalitieakkoord; `Opmeer vernieuwend verder met inwoners centraal`. Enkele
aanpassingen teruggestuurd.

4 Uitgegane stukken:
-

Jaarverslag naar de DVG.

5 Notulen dorpsraadvergadering 2018-06-05. Goedgekeurd
6 Verkeerssituatie Herenweg
Er is een gesprek geweest met bewoners en wethouder. Dorpsraad Hoogwoud en Dorpsraad
Spanbroek Opmeer waren daarbij aanwezig. Het gaat om de drukte op de Herenweg vanwege
De Boet, de verkeersdrempels, en als de kerk uitgaat. Er is vooral veel last als er geparkeerde auto`s
langs de weg staan en auto`s elkaar niet kunnen passeren.
Er zijn verscheidene opties opgenoemd, - eenrichtingsverkeer. - alternatieve routes langs de Veeken
en de Koningspade. Fietstunnel voor langzaam verkeer.

Maar geen oplossingen voor de korte termijn.
10 oktober vergadering Dorpsraad Hoogwoud en Dorpsraad Spanbroek Opmeer. actie
7 Overlegstructuur met de gemeente
14 november kennismakingsbijeenkomst met dorpsraad en college.

actie

Of de dorpsraad onderwerpen wil aandragen;
-

Het convenant.
Hoe gaat de gemeente burgerparticipatie organiseren, bijvoorbeeld bij IKC.

8 Voortgang Centrumplan/ IKC
Wachten op verdere ontwikkelingen.
9 Rondvraag
-Vraag: Waar hangen de AED`s en wat is de procedure?
-Adrie zal mevr. vragen voor volgende dorpsraadvergadering dorpsraad
Volgende vergadering op 27 november bij Peter
Op de volgende vergadering;
Nieuwbouw Hoogwoud- Noord
Muziekaanjagers uitnodigen
Leefbaarheidsplan updaten, infrastructuur
AED

Actie
Actie

