
 

      Gemeente Opmeer 

 

 

Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud   
Dinsdag 6 febr. 2018 om 20.00 uur bij Peter 
Afwezig met afbericht: Bart 
 

1.Opening door Adrie 
  

2. Medelingen 
- Antonet en Adrie naar de nieuwjaarsreceptie.  

De nieuwe dorpsagent Hoogwoud; Peter Duineveld, was daar aanwezig., 
- 25 mei wordt de wet op de gegevensbescherming van kracht.  

Omdat de dorpsraad geen ledenlijst heeft, is dit voor de dorpsraad niet van 
toepassing. 

- Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden. Vergoeding € 200,- per jaar. 
 
-Binnengekomen stukken : 
 -Dorpswerk Noord-Holland. Email van de wet op gegevensbescherming doorsturen 
naar Peter ( actie Antonet) 
- stukken dorpsraad Aartswoud 
- brief Rob Derksen betreffende verkeersplan en IKC. Betreft dorpsraad 
Spanbroek/ Opmeer. 
- Uitvoeringsplan openbaar groen 2018.  
 In Hoogwoud : 
 
Burg. Breebaartstraat 46 wordt omgevormd van gras naar beplanting. 
      De volgende vakken worden gerenoveerd:       

- Naast Hanebalk 5 
- Naast Kastanjelaan3 en 4 
- Fuik1-9 
- Beemsterlaan tussen P. Bossenstraat en L.H. van Catzstraat 
- Kreekrug 16-22 

Er is sprake van Essentaksterfte 
 
Uitgegane stukken: 

- Op de website een persbericht van muziek Opmeer. 
 
3. Notulen van dorpsraadvergadering 23 november 2017  
Goed gekeurd. 
- notulen overleg met gemeente 13 december doorsturen naar Peter (actie 
Antonet) 
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- punt 6 nogmaals Hogeschool Leeuwarden benaderd, maar geen reactie  
 
4. muziekaanjagers en potje voor Hoogwoud 
1 vraag voor subsidie binnengekregen, festival tijdens kermis Hoogwoud. 
 
 Er zal nogmaals een oproep worden gedaan met voorbeelden. (actie Peter) 
 
5. gemeenteraadsverkiezingen 
De dorpsraad heeft standpunten doorgegeven aan de verschillende partijen. 
Die hopen we terug te zien in de partijprogramma`s. 
 
Antonet; Zullen we een politiek café organiseren voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Antwoord: Dat is eerder gedaan, het was geen succes. Alleen de partijleden waren 
aanwezig. 
 
6. Gemeentelijk verkeers-en vervoersplan gemeente Opmeer 
Volgende vergadering 21 februari 
Van de dorpsraad gaat er niemand heen 
Peter is naar de 2e vergadering geweest. Hij vond het een zinvolle vergadering. 
Hij heeft de problematiek van de Herenweg benadrukt. Het is een knelpunt in het 
dorp, vooral als er aan 2 kanten geparkeerde auto`s staan. 
Als er een begrafenis is in de kerk, en het is druk bij de Boet, staat het daar vast. 
Op de enquête waren 300 reacties. 
Gevaarlijk; de stoplichten op de A.C. de Graafweg. Een suggestie is om een tijdklok 
erop te zetten voor fietsers en voetgangers. 
  
 
7. Voortgang centrumplan/ kindcentrum 
De bouw van het centrumplan wordt in april opgestart. 
Ingrid: Het bestuur van de jeugdbibliotheek is uitgenodigd door schoolbesturen 
SKO en Allure om samen te brainstormen over het kind centrum.IKC 
Daar komt ook o.a. in muziek en kinderdagverblijf. 
 
8. Overlegstructuur met de gemeente 
Op 13 december was er een vergadering, over hoe de nieuwe overlegstructuur eruit 
moet komen te zien, na de gemeenteraadsverkiezingen. 
Adrie was er namens de dorpsraad Hoogwoud. Er waren 3 dorpsraden en de 
ASDO. 
Iedereen vindt dat die er moet komen. 
Julliette Veldt wil zich daar voor inzetten namens de gemeente. 
 
9 Subsidieaanvraag 2016-2019 
In 2016 kreeg de dorpsraad € 500,- subsidie en in het jaar 2017 € 1000,-.  
Na protesten van de dorpsraad over de vermindering is de subsidie terug op het 
oude niveau. 
Er is een jaarverslag en financiële verantwoording opgestuurd naar de gemeente. 
De gemeente wil van de dorpsraad nog weten: inhoeverre er is samengewerkt met 
de ASDO en opbouwwerk Opmeer. 



Antwoord dorpsraad: De dorpsraad zal samenwerken met de ASDO, als ze dat 
vragen. 
Er is intensief samengewerkt met opbouwwerk Opmeer om een vrijwilligersgroep 
samen te stellen voor het hertenkamp Hoogwoud.  Antonet zal dit doorgeven aan 
dhr Koopmans van de gemeente.  (actie Antonet) 
 
Peter liet het financieel overzicht 2017 aan ons zien en gaf uitleg daarbij. 
De fietssponsortocht van de Rabobank bestaat niet meet. Als lid kan je nu 
stemmen op een vereniging. Misschien iets voor de dorpsraad. 
 
10 Sluiting 
 
Volgende vergadering op 5 april bij Adrie. 
Op de agenda voor de volgende vergadering de jaarvergadering in juni?  
Over de inrichting van het dorpscentrum. 
Adrie zal tekeningen opvragen bij de gemeente dhr Duinker. (actie Adrie) 
 
 
 

 


