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Notulen bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud 2019-07-30
1 Opening
2 Mededelingen:
- Peter heeft ingesproken op de commissievergadering over verkeersdrukte op de
Herenweg
- Muziekpotje Hoogwoud? Is voorgesteld aan KBO Senioren Opmeer
- 24 juni is Convenant gemeente en de dorpsraden ondertekend. Adrie, Peter en Antonet
waren erbij.
- 24/25 juni Veiligheidsplan en Grondstoffenplan. Dorpsraad is heen geweest. Interactief
vragen beantwoord.
- Verkeersveiligheid van de kermis moet beter. De gezelligheid was top. De kermisklanten
missen een w.c.
3 Binnengekomen stukken:
-

Aanvraag subsidie komende periode is toegekend en word in het nieuwe convenant
gegarandeerd.
Berichten dorpswerk en gemeente
Aanvraag gemeente om verantwoording 2018 van de dorpsraad Hoogwoud
Motorcrossbaan Aartswoud. Ter Info
Aankondigingsbrief v.d. gemeente over financiële tekorten en in de toekomst krijgen we
misschien minder subsidie. In het convenant is de subsidie gewaarborgd.
Email van ongeruste Hoogwouder over verkeersveiligheid kermis Hoogwoud. Politie en
dorpsraad en gemeente hebben dit behandeld.
Email ongeruste Hoogwouder over bereikbaarheid Hoogwoud na de reconstructie van de A.C
de Graafweg Antwoord gemeente: Het is een provinciale kwestie
Email van ongeruste Hoogwouder over de straling van 5G en zendmasten voor internet. De
dorpsraad weet hier niet veel van, maar houdt het in de gaten.
Enquête van Dorpswerk. Is ingevuld
Contributie Dorpswerk. Is betaald
Tekst convenant tussen gemeente en dorpsraden.

4 Uitgegane stukken:
-

Financiële verantwoording 2018 en jaarverslag naar de gemeente/
Enquête Dorpswerk
Op facebook bericht over o.a.de kermis. Reacties op gehad Hoogwoud wil meer attracties.
Email van ongeruste Hoogwouder over verkeersveiligheid op de kermis.
Is aan gewerkt met politie en gemeente

5 Notulen dorpsraadvergadering 2019-04-30 goedgekeurd
6 Kermis Hoogwoud
Er is een gezamenlijk overleg geweest met gemeente Opmeer, Stichting Behoud kermissen N-H en
Dorpsraad Hoogwoud en Dorpsraad Spanbroek/Opmeer. De gemeente faciliteert; zorgt voor de
ruimte, vergunning. Er kunnen apart kosten zijn. De Stichting Behoud Kermissen Opmeer wordt de
organisator. En vraagt de vergunning aan. De Dorpsraad denkt mee om het leuker te maken en
extra`s. en verzorgt eventuele contacten.
Kermis 2019. De kermis is op de Oeverwal. Dat bevalt goed. Alleen de kwestie verkeersveiligheid
voor de gezinnen met kleine kinderen en de vele fietsen. Het is Mariska niet gelukt om contact te
krijgen met Stichting Behoud Kermissen N-H. Dus extra`s organiseren dit jaar was onmogelijk.
Hopelijk volgend jaar. De dorpsraad is voor de kermis begon gaan kijken hoe de opstelling van de
was, aangezien omwonenden klagen over de verkeersveiligheid. Ze hebben vorig jaar onveilige
situaties opgemerkt. De suggestie van omwonenden om verkeer tijdens de kermis om te leiden langs
de Lindehof..Na overleg met de politie zijn er extra waarschuwingsborden geplaatst.
N.B. Contact Stichting Behoud Kermissen N-H ( vrijwilligersorganisatie) en Dorpsraad moet
beter om extra activiteiten te kunnen ontplooien in 2020.
Bij de Oeverwal Victor-Veilig borden voor de kermis en begin schoolseizoen.
7 CPO
Er is een stuk grond beschikbaar voor CPO bij de Oeverwal voor ongeveer 10 rijtjeswoningen. Het
kan in 3 jaar klaar zijn. Namenlijst van geïnteresseerden maken voor jongeren in Hoogwoud.
8 Jaarvergadering
Op 15 oktober in de Lindehof om 19.30 uur de onderwerpen zijn de wijkagent vertelt over zijn werk
in Hoogwoud en Wiebo Beenen en Jeroen Duyn vertellen over de Toer de Fris/ Classique/ Heroes.
9 situatie Herenweg
Er is een gesprek geweest met wethouder Bram Beemster en Peter (bewoner) en Adrie (dorpsraad)
Later is er een presentatie geweest v.h. bollenbedrijf. Die moet uitbreiden, want het heeft tekort
ruimte. De bewoners zijn bezorgd over de toegenomen verkeersdrukte.
10 Sports2play
De dorpsraad heeft geen geld voor een buitensportplaats. De aanvraag moet naar de gemeente. Er is
veel buitensportgelegenheid. Afbericht.
11 Rondvraag
-

De dorpsraad moet uitgebreid worden. Wie?
aandacht voor de veiligheid en overzichtelijkheid van de kruising v.h. centrumplein vraagt
aandacht

17 september is de volgende vergadering

