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Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud dinsdag 2019-09-17 om 20.00 uur bij Peter
1. Opening.
2. Mededelingen:
- Op 24 september bijeenkomst Dorpswerk in de Blinkerd in Schoorl. Antonet gaat.
3. Binnengekomen stukken
-

Berichten dorpswerk en gemeente
Concept Gemeentelijk Verkeers-en vervoersplan
Kandidatenlijst CPO zie punt 7 - Kern met Pit. Neerleggen bij de Spar

4. Uitgegane stukken:
-

Contact met Pardoes over oproep voor starters CPO en oproep is gedaan op Facebook
Jaarverslag Dorpsraad Hoogwoud in de DVG

5. Notulen dorpsraadvergadering 2017-07-30 goedgekeurd.
6. Jaarvergadering 15 oktober voorbereiding.
-

Posters zijn gemaakt door Peter.
Alle politieke partijen en alle dorpsraden en het gemeentebestuur zijn uitgenodigd. Posters
bij de Spar en de Lindehof en de Opstap en het digitale infobord langs de weg.
Het staat in de DVG.
Op tijd aanwezig zijn om stoelen klaar te zetten.
Contact leggen met Wiebo Beenen en Jeroen Duyn en de dorpsagent om te vragen wat ze
nodig hebben.
Agenda maken om op tafel te leggen. (Opening door Adrie) Dorpsagent, Tour de Fris
Aankondiging van Adrie om CPO te introduceren en met (blij met kandidatenlijst) in
gesprek te gaan met de gemeente. Vraag over centrumplein. Rondvraag

7. CPO.
Er is lijst van geïnteresseerde jongeren, die in Hoogwoud willen blijven wonen van 30
personen/samenwonenden. Er komen er misschien nog meer bij.
Het De Weere-project is voorbeeld. Dat heeft 5 jaar geduurd. Dit moet kunnen in 3 jaar kunnen.
Op de openbare jaarvergadering wordt de lijst gepresenteerd aan het gemeentebestuur. De
kandidaten krijgen ook een uitnodiging en informatie.

8. Het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan 2019.
Er is een concept, waar ook de dorpsraad Hoogwoud aan meegewerkt heeft.
Er zijn aanvullingen nodig. Voor Hoogwoud gaat het om de verkeersdrukte te verminderen op de
Herenweg, de renovatie van de Burgemeester Hoogenboomlaan. (Wens: glasbakken ondergronds).
Fietspad naar industrieterrein De Veken (doorstroming naar De Weere). Infrastructuur winkelgebied
centrumplein.
Antwoord van de gemeente op de aanvullingen het volgende:
? Verkeersdrukte verminderen op de Herenweg.
Antwoord: dit is een van de te onderzoeken punten in het GVVP, dit zal de komende tijd de nodige
aandacht krijgen.
? De renovatie van de Burg. Hoogenboomlaan. Een wens is de glasbakken ondergronds.
Antwoord: In het GVVP is dit niet op korte termijn gepland. Wel is geconstateerd dat er een rijspoor
zichtbaar wordt. Daarom verwachten we binnen enkele jaren de zaak te moeten herstraten. Herinrichting
is dan mogelijk.
Er is gekeken om de glascontainer te verplaatsen naar het parkeerterrein bij Op Stap of eventueel de Aldi.
Maar helaas ontbreekt het aan financiële ruimte hiervoor. Bij herinrichting zijn hier waarschijnlijk wel
mogelijkheden voor.
? Fietspad vanuit Hoogwoud naar industrieterrein De Veken, vanwege de doorstroming langzaam verkeer
en recreatief.
Antwoord: Bij de aanpak van de N241 wordt er een fietspad aangelegd tussen de Middelweg en de Veken.

? En de infrastructuur van het nieuwe winkelplein graag duidelijker (bijv met verkeerstekens op de weg)
vanwege de veiligheid.
Antwoord: Het is even wennen aan de nieuwe inrichting. Het GVVP voorziet in een evaluatie in 2023

9. Drukte Herenweg
Er is overleg geweest met bewoners en Bloembollenbedrijf Van Diepen. Deze wil uitbreiden.
De plannen zijn aangepast om de bewoners tegemoet te komen. Het bedrijf wordt vergroot. Er komt
meer vrachtverkeer. Er is vrachtverkeer van De Boet en de Aldi.
De klinkers zijn moeilijk voor fietsers en er is regelmatig onderhoud nodig. Er is regelmatig overleg
tussen bewoners, Dorpsraad en gemeente, maar nog geen oplossing.
10. Rondvraag.
-

Nieuwe leden voor de Dorpsraad, het liefst jongeren? Misschien via het CPO –project.
Attentie voor Bart.

11. Sluiting.
Voor de volgende vergadering op 12 november bij Adrie

- leefbaarheidsplan 2020
- 13 november overleg B&W met Dorpsraden 19:30 uur
- CPO
- 24 september bijeenkomst over Omgevingswet in Schoorl De Blinkerd
- 26 november overleg met gemeenteraad
- 27 overleg met wethouder Beemster

