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Notulen bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud, dinsdag 2019-04-30
Aanwezig: Peter, Adrie, Antonet, Bart en Mariska.
1. Opening door Adrie
2. Mededelingen:
- Volkstuintjes weg uit Hoogwoud. De grond van de volkstuinen is vrijgemaakt omdat het
verkocht is. De volkstuinen zijn nu aan de Toevlucht. De dorpsraad heeft geen signalen van
tuinbezitters over onvrede.
- Bestemmingsplan De Gouwe ligt ter inzage. De Dorpsraad Hoogwoud was betrokken bij de
voorbereiding. Op 17- 4 was er een inloopavond.
- Het Grondstoffenplan Opmeer. Een bespreking is op 20 mei. Dorpsraad is geweest.
- Informeel Zorgoverleg maandag 13 mei in de Vergadelaar. Dorpsraad is geweest.
3. Binnengekomen stukken:
-

Aanvraag Dorpsraad Warmenhuizen om te `stemmen voor wonen`.
Berichten van Dorpswerk en Gemeente.
Aanvraag standplaats ijscokar punt 14.

4. Uitgegane stukken:
-

Ondertekenen van `stemmen voor wonen` in de kleine dorpskernen.

5. Notulen dorpsraadvergadering 2019-03-05 goedgekeurd
6. Maatschappelijke dienstplicht (Dorpswerk NH)
De Dorpsraad Hoogwoud besluit om niet verder te gaan met een proef voor de maatschappelijke
dienstplicht. Om jongeren te zoeken van 18 tot 26 is moeilijk. Ze zijn druk met hun carrière.
De dorpsraad heeft al moeite om zelf gemotiveerde dorpsraadsleden te vinden.
Actie: oproep op facebook voor geïnteresseerde Hoogwouders om de dorpsraad te leren kennen.
7. kermis Hoogwoud 29/30 /31 juni
De kermis is van 29 juni tot 2 juli. Mariska is betrokken bij de organisatie. Zij heeft een plan gemaakt om
het een feest te maken voor jong en oud. Er is ook kunstroute Opmeer, een mountainbikerace (niet) en een
kermisfestival voor ieder op de Weyver. ( Agendapunt volgende vergadering)
8. Jaarvergadering? :15 oktober
Onderwerpen: (Verkeers)veiligheid en de wijkagent. En na de pauze en een presentatie over Tour de Fris/
Classique of Heroes.
9. Muziekpotje Opmeer
Peter ( KBO) zal contact opnemen met de muziekaanjager over de besteding. Actie. Mail doorsturen naar
KBO.

10. Het convenant.
De dorpsraad is tekstueel akkoord. Voor de dorpsraad heeft Peter getekend. Op 9 mei is een
raadsvergadering.
11. Verkeersknelpunt Herenweg aankaarten bij provincie?
De Herenweg is een gemeentelijke kwestie, geen provinciale. Kan de reconstructie van de A.C. de Graafweg
een rol spelen ? Er lijken op korte termijn geen oplossingen te zijn. Het is een doorgaande weg. De
oplossing lijkt gezocht te moeten worden op de lange termijn, bijv. bij nieuwbouw van een nieuwe wijk in
Hoogwoud.
Actie: het blijft een agendapunt.
12. Nieuwbouw in Hoogwoud
Knarrenhof voor ouderen of smartwoningen voor jongeren? Tiny house.
De verenigingen en scholen in Hoogwoud lopen leeg. Oplossing is nieuwbouw voor jonge gezinnen. Deze
gaan nu naar Spanbroek. Nieuwbouw. Hoogwoud-Noord en locatie Adelaar voor senioren voor
doorstroming. Actie: Het blijft een agendapunt
13. Leefbaarheidsplan 2020-2025
Voor de maatschappelijke betrokkenheid vraagt de Dorpsraad Hoogwoud de medewerking van de Award
om het leefbaarheidsplan te maken. Vanwege de jonge leeftijd moet de dorpsraad zelf de vragen maken,
zodat de jeugd alleen de enquête hoeft te doen.
Ongeveer 100 formulieren, bij openbare locaties in het dorp. Actie: Award benaderen over of er een
Award groep is en voor wanneer.
14. Standplaats ijscokar. 25-4
Er staat af en toe een notenkraam op het centrumplein. Een aanvraag: kan daar ook een ijscokar?
Deze is vergunning plichtig. Er is een snackbar aan de overkant. Actie: de voorzitter zal de
winkeliersvereniging benaderen . Bereikbaarheid winkeliersvereniging. Daarna gemeente.
15 Rondvraag
Peter vraagt aandacht voor C. van Nootstraat als knelpunt.
Volgende vergadering op 17 juni bij Adrie; De kermis op de agenda

