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Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud. Dinsdag 2018-11-27
Aanwezig; P. Groenland, A. Vlaar, B. Knobbe, I. Kolken en A. Strooper
1. Opening
2. Mededelingen:
-

Er was een kennismakingsbijeenkomst tussen de dorpsraden en college op
14 november. Het onderwerp was het convenant en burgerparticipatie. Peter
was er heen. De taken van Juliette Veldt zijn overgenomen door Marion
Holzmann. Zie punt 7

-

Subsidie muziek Hoogwoud is E 3732,- Ideeën? Zie punt 10

-

Bericht van mevr. Houtgraaf over de kermis. Ze wil van ons weten of de
overeenkomst met de Stichting Behoud Nederlandse Kermissen moet
worden voortgezet. Contact gehad en afgesproken dat de kermis in het
nieuwe jaar op de agenda komt. En Mevr. Houtgraaf en Mariska zullen
aanwezig zijn.

- vraagbundelingspercentage in de gemeente Opmeer is gehaald met 51%.
50% Was nodig.
Er wordt in de buitengebieden glasvezel aangelegd.
3. Binnengekomen stukken:
- Omvormingsplan Groen zie punt 13
- Woonvisie Opmeer 2018- 2022 zie punt 14
- Berichten dorpswerk, 5 november NHPP in Hoogkarspel, niet naartoe
geweest
- Gemeente besluitvorming en vergaderstukken.

4. Uitgegane stukken:
-

Overleg met Keesjan Stapel van dorpsraad Spanbroek Opmeer over situatie
Herenweg en convenant.

5. Notulen dorpsraadvergadering 2018-10-02
Goedgekeurd en kan op de website
6. Verkeerssituatie Herenweg
Er is een enquête geweest bij bewoners tot Dr. Poolstraat. De mensen verwachten
hier een antwoord op. Peter zal informatie op papier zetten voor de bewoners ook
op de website en facebook.
De gemeente is in overleg met De Boet en de Aldi voor een andere route voor het
vrachtverkeer, daar er veel hinder van is.
Adrie zal contact opnemen met de Aldi over de situatie.

(Actie dorpsraad)

7. Overlegstructuur met de gemeente
14 November kennismakingsbijeenkomst met gezamenlijke dorpsraden en college
Peter is geweest
Er is een afsprakenlijstje gemaakt:
Afsprakenlijst
1. Vanuit de dorpsraden/gemeenschapsraad komt het verzoek om te komen tot
een werkgroep met een afvaardiging van de gemeenteraad, een afvaardiging van
het college (Robert Tesselaar) en een lid vanuit elke
dorpsraad/gemeenschapsraad. Doel van de werkgroep is het actualiseren van
het huidige convenant. Het is aannemelijk dat de afvaardiging via de
raadswerkgroep gaat, waarover 13 december in de gemeenteraad besloten
worden en daarna naar verwachting geformeerd zal worden. Na 13 december
kunnen hier verdere stappen in gezet worden. Dit verzoek wordt ook gedeeld
met de griffier.
2. In januari (met de voorkeur parallel aan een nog in te plannen bijeenkomst van
de raadswerkgroep) wordt het huidige convenant met de werkgroep besproken.
Dat wordt vervolgens gevat in een tekstvoorstel waarover verder gesproken kan
worden.
3. Dorpsraad Spanbroek/Opmeer ontvangt begeleiding van Dorpswerk NH.
Dorpsraad Spanbroek/Opmeer heeft op 28 november een gesprek met
Dorpswerk NH over het convenant en de begeleiding die zij hierin kunnen
bieden.
4. De ambtelijke organisatie moet scherp zijn op het borgen van het proces en het
bevorderen van de continuïteit.

5. Voor 1 mei zal het convenant geactualiseerd zijn, het streven vanuit de
dorpsraden/gemeenschapsraad is om dit eerder af te ronden. In de werkgroep
wordt het tijdspad verder vastgesteld.
6. Er is bij alle dorpsraden draagvlak voor het organiseren van de
nieuwjaarsreceptie in steeds een andere kern. De exacte data worden zo snel
mogelijk vastgesteld, waarover de dorpsraden worden geïnformeerd. Het voorstel
is:
2019: Spanbroek, 2020: Aartswoud, 2021: Hoogwoud, 2022: De Weere
7. Marion Holzmann is ambtelijk contactpersoon. Als er op bestuurlijk vlak iets
speelt in de kernen, dan kunnen de betreffende wethouders benaderd worden.
• Robert Tesselaar wethouder kernen: Hoogwoud, De Weere, Gouwe.
• Bram Beemster wethouder kernen: Opmeer, Zandwerven, Wadway.
• Alex Kalthoff wethouder kernen: Spanbroek, Aartswoud.
8. Voortgang Centrumplan/ IKC
15 november informatieavond IKCgeweest: Er is een werkgroep opgericht, vanwege
burgerparticipatie, om alle belangen mee te nemen. De gymzaal en BerendBotje
blijven staan, maar Berend Botje wil wel ruimte gebruiken. Er is een terugloop in
leerlingen bij de scholen.
Centrumplan: Op het centrumplein zijn de appartementen in aanbouw. De
dorpsraad zal de voortgang blijven volgen betreffende inrichting, verkeersveiligheid
en het kunstwerk.
9. Nieuwbouw Hoogwoud-Noord
Na plan Heerenweide komt plan Hoogwoud- Noord. Het moet op de agenda blijven
bij de gemeente en in een overleg met de wethouder van Hoogwoud dhr. R.
Tesselaar.
10. Subsidiepotje Muziek Opmeer
Er is een subsidiepotje van ruim E3000,- te verdelen. De muziekaanjager wil
ideeën uit het dorp over muziekbeoefening en sociale binding. Idee: dependance
van Leekerweide Oeverwal integreren in de wijk Hoogwoud- Oost m.m.v. muziek.
Benader een persoon in Hoogwoud-Oost om hier een draagvlak voor te vinden.
(Actie)
De muziekaanjager zal bij de volgende vergadering aanwezig zijn.
11. Leefbaarheidsplan updaten
Het leefbaarheidsplan komt uit 2014. Als het in 2020 weer up-to-date is.
Adrie heeft het ons digitaal toegestuurd. Als we het voor de volgende vergadering
allemaal even doorlezen.
(actie dorpsraad)

12. AED
De bezetting van AED in Hoogwoud is goed. Het staat op de website van de EHBO:
www.ehbohoogwoud.nl
13. Omvormingsplan groen 2019
Inloopavond 11 december van 19.30 tot20.30 in het gemeentehuis.
14. Woonvisie Opmeer gelukkig Wonen 2018-2022.
Hoogwoud -Noord staat erin.
15. Ingrid gestopt Kado? Nieuwe Leden?
-

Ingrid krijgt een bloemetje voor de inbreng in al die jaren en hartelijk
bedankt voor de inzet. De foto staat op internet.
Voor de volgende vergadering komt mevr. Deinum een aantal vergaderingen
meedraaien om te kijken of ze het leuk vindt.

15a. Onderhoud van de website.
Er is een offerte binnengekomen van het bedrijf die het altijd gedaan heeft dat hij
met zijn kosten omhoog moet. De vraag is of het gaan doen of dat een handige
hobbyist het moet doen.
Financieel kunnen we het betalen, zegt de penningmeester en beheer ICT. En de
veiligheid op internet en bereikbaarheid is zo van belang dat de dorpsraad hiermee
akkoord gaat.
15b. Veiligheid op de Koningspade.
N.a.v. het fatale fietsongeluk op het fietspad langs de Koningspade zijn er vragen
binnengekomen of de dorpsraad de gemeente moet vragen om een extra voetpad
langs dat speciale gedeelte, waar ook een bushalte is gelegen, voor meer veiligheid
voor voetgangers en fietsers. Een brief naar B&W. (Actie)
16. Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering op 6 februari bij Adrie
Uitnodigen: dhr. Tesselaar, Mevr. Deinum, en muziekaanjager, en mevr. Houtgraaf
van de kermiscommissie en Mariska zal aanwezig zijn.

