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Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud dinsdag 2019-11-12 
Aanwezig; Adrie, Peter, Antonet en op uitnodiging dhr. P. Pelt en mevr. I. Reus (CPO-project) 
Afwezig vanwege ziekte; Bart 
 
1. Opening 
2. Mededelingen: 

- Op 13 november om 19.00 uur gezamenlijk overleg met de gemeente! 
- Op 27 november naar het gemeentehuis gesprek met wethouder Beemster over het CPO-

project voor betaalbare woningen voor startende jongeren 
- 10 December inloopavond op het gemeentehuis voor bewoners: Omvormingsplan Groen 

2020 
 

3. Binnengekomen stukken 

- Berichten dorpswerk en gemeente 
- Vraag gemeente; of dorpsraad Hoogwoud in klankbordgroep De Veken 4 wil. 
- Email Mevr. Asper; over vergroting sportpark De Weyver richting stoplichten. 

Antw.: Zoiets ligt niet in de macht van de dorpsraad. We zullen het meenemen in het 
Leefbaarheidsplan voor de toekomst. Groen voor groen/ Bomen voor bomen. 

4. Uitgegane stukken: 

- Aanvulling GVVP naar gemeente. Antwoord gekregen. 
- Vergaderpunten voor het gezamenlijk overleg 
- Wie van de jongeren wil er in de werkgroep CPO om als spreekbuis te dienen naar de 

gemeente (2 aanmeldingen) 
- Antwoord over De Veken 4 zie punt 10 

5. Notulen dorpsraadvergadering 2019-09-17   

Met aanvullingen en antwoord gemeente is het goedgekeurd en kan gepubliceerd op de website. 

6. jaarvergadering 15 oktober in de Lindehof evaluatie 

In de bovenzaal van De Lindehof was de openbare vergadering van de Dorpsraad Hoogwoud goed 
bezocht met bijna 50 personen, waaronder 2 wethouders en diverse leden van politieke partijen. 

Helaas ging het verhaal van onze dorpsagent niet door, omdat hij plotseling andere taken kreeg. 

 Er was een presentatie van de Tour de Fris, jongeren die geen alcohol gebruiken, maar sporten. De 
Tour de Classique; ouderen die sporten en de Tour de Heroes; jongeren met een achterstand, die met 
een buddy sporten. Wat opviel was het plezier en verbondenheid, die er door de gezamenlijke 
prestatie komt. Jongerenwerker Wiebo Beenen heeft alles opgezet en kreeg een pluim voor zijn 

Gemeente Opmeer 



aanstekelijke enthousiasme. Nu wordt alles door vrijwilligers georganiseerd en gedaan met Wiebo op 
de achtergrond. 

Daarna was er informatie over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – project. Dit gaat over 
betaalbare huizenbouw voor startende jongeren in Hoogwoud. Er zijn ruim 40 aanmeldingen. En er 
zaten veel van die jongeren in de zaal. Er werd gewaarschuwd voor te veel optimisme, want het kan 
een paar jaar duren en er kunnen mensen afvallen. Maar de wethouder wil er graag aan meewerken. 

7. CPO 

Gesprek met de wethouder Beemster op 27 november met de Dorpsraad en de werkgroep CPO- 
project. 

8. Bijeenkomst Dorpswerk over de    `Omgevingswet en Dorpsvisie`      evaluatie 

Antonet en Kees van Wijkcentrum  De Lindehof zijn erheen geweest. Presentatie gehad over de 
Omgevingswet. 

Er was veel belangstelling. 

  

 

                                          Bepaal zelf de toekomst van uw dorp en 

dorpshuis         

Welke zaken vindt u belangrijk voor uw dorp of dorpshuis? En hoe verwerk je dit in een eigen visie? Een 
dorpsvisie stel je op voor jezelf, niet voor de gemeente maar juist om eigen plannen waar te maken. Je hebt 
als dorpsraad en dorpshuis de uitdaging om alle inwoners te betrekken en te horen. Maar hoe doe je dat? 

Tegelijkertijd spelen deze zaken ook bij de invoering van de landelijke Omgevingswet in 2021. Deze wet 
benadrukt de proactieve rol die steeds meer van dorpsraden en dorpshuizen wordt verwacht. 

We gaan deze bijeenkomst in op vragen over het maken van een dorpsvisie en de Omgevingswet, we volgen 
een aantal praktijkvoorbeelden en u gaat vooral zelf aan de slag. 

Hoe ziet uw dorp en uw dorpshuis eruit in 2030? We maken een toekomstschets waarin onderwerpen zoals 
een gezonde leefomgeving, energie, het betrekken van jongeren, het omzien naar elkaar en 
woningbouwplannen aan bod komen.  

Idee; met de gezamenlijke dorpsraden een avond met uitleg over de Omgevingswet. Misschien ook 
belangstelling van de gemeente. Punt voor gezamenlijk overleg met de gemeente. 



 

 

 

9. Werkwijze Leefbaarheidsplan Hoogwoud 2020 

Op dit moment bezig met CPO-project. Welke vragen komen er in de enquête?  

Jongeren Award doen de enquête. 

10. De Veken 4 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor de burger belangrijk. 

De Dorpsraad Hoogwoud is te klein om in de klankbordwerkgroep te gaan. Er is contact met de 
gemeente geweest. De Veken 4 ligt buiten het dorp Hoogwoud. 

Een wens is dat er een toegangsweg gerealiseerd kan worden achter Hoogwoud om naar de Aldi/ De 
Boet om de verkeersdruk op de Herenweg te verlichten. Dit punt komt in het gezamenlijk overleg 
met de gemeente.  

11. Rondvraag  

Nieuwe leden? 

Ziekenbezoek Bart. 

12. Sluiting 

 

Volgende vergadering op 28 januari 2020  

Verslag van openbare vergadering in DVG? Ja, is gedaan 


