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Notulen bijeenkomst dorpsraden met gemeenteraad Opmeer d.d. 26 november 

2019 

 

Aanwezig:  

Raadsleden Opmeer: Niko de Groot PvdA, Lou Schilder CDA, René Pelt GB, Arie van Duijn DSV, 

Charlotte Zeilstra DSV , Lida Berkhout GB, Vincent Buis VVD, en Co Schipper  commissielid VVD  

Dorpsraad Aartswoud, Dorpsraad Spanbroek/Opmeer (DSO) (agenda + notulen), Dorpsraad 

Hoogwoud en de Gemeenschapsraad De Weere 

 

Agenda 

1. Opening door voorzitter DSO: Keesjan Stapel 

2. Mededelingen, vaststelling agenda 

 

3. Onderwerpen aangedragen vanuit de dorpsraden/gemeenschapsraad: 

Verkeer 

Reconstructie AC de Graafweg (DSO) 

- Status voortgang overleg provincie over bomenkap bebouwde kom Opmeer 

- Plannen voor vernieuwing geluidswal achter de Koekoeksbloem 

DSO: Zijn nog steeds ontwikkelingen. Nog geen duidelijkheid over de voortgang. Ligt nog onder de 

rechter. Raadslid Arie: Hot issue: het fietspad naar de Middenweg toe. Fietsveiligheid staat 

voorop. Ook prioriteit bij het College. Pad moet breder. Goed in de gaten houden. Staat los van de 

AC de Graafweg. Wat betreft de bomen, de Provincie zou deze bomen moet herplanten bv. op een 

stuk groen naast de AC, achter het kerkje van Opmeer. 

De Geluidswal.  

DSO: De bewoners zijn bezig met het opstellen van een brief met handtekenigen. Willen overleg 

met de Wethouder en de Provincie over het geluidsniveau AC en het vernieuwen van deze 

geluidswal. Geluidswal ligt weliswaar op gemeentelijke grond, maar Provincie en gemeente wijzen 

naar elkaar voor een oplossing. Mogelijk dat de bewoners opnieuw inspreken op een komende 

Raadsvergadering. 

Raadslid Vincent: Let op de Raadsvergadering is verplaatst naar do.12 dec. i.p.v. 19 dec.    

 

Mogelijke ontsluiting vanaf kruising Veken 4/AC de Graafweg (DSO en DR Hoogwoud) 

Onderzoek naar mogelijke ontsluitingsweg achter de Veken om voor ontlasting van de 

Middenweg/Herenweg. 

Raadslid Arie: Hoe krijgen we de Middenweg/Herenweg meer ontlast. Welke mogelijkheden? 

Alternatief zou zijn om achter het bedrijventerrein langs een aansluiting te maken met 

Oosterboekel. Andere ontsluitingsmogelijkheden moeten ook onderzocht worden bijvoorbeeld bij 

woningbouw Hoogwoud Noord. Juist een taak voor de dorpsraden hierin om aan te geven wat hun 

ideeën zijn. Oplossing in Hoogwoud Noord makkelijker te realiseren.  

Verder snelheidscontroles zijn ook noodzakelijk. 

DR Aartswoud: je kan je ook afvragen hoe het komt dat het zo druk is. Verplaatsing De Boet is 

echter geen optie (meer). Omgekeerde volgorde. Eerst toestaan bedrijven dan infrastructuur 

aanpassen. Probleem wordt niet opgelost zolang de bedrijven daar blijven. De Boet is bereid om 

mee te investeren in een oplossing en bij te financiering in mogelijk nieuwe ontsluiting 

 

Fietspad Hoogwoud naar De Veken (DR Hoogwoud) 

Mogelijkheid fietspad naar De Veken. Zo hoeven fietsers de AC de Graafweg niet over te steken en 

om verkeersdrukte Herenweg/Oosterboekelweg tegen te gaan. 

Bij het item reconstructie AC de Graafweg is dit onderwerp al aan de orde geweest. 

 

Functionaliteit wegen (GR De Weere) 

- Onderhoudstoestand Driestedenweg verbeteren mede met het oog op mobiliteit ouderen. 

Speelt al jaren. Is nooit goed gedaan. Hobbelig. Met rollator niet te doen. Moet opnieuw aangepakt 

worden eigenlijk. Meetrapport té positief.  

- Vekenweg: gaten in de berm, graag (volledig) aanleg grastegels, wijzigen van ontwerp van de 

voorrangssituatie. 

- Oosterboekelweg: gaten in de berm, graag (volledig) aanleg van grastegels.  
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Is wel aangepakt, maar er ontbreken grastegels. Is in het donker niet meer te zien waar wel en 

waar niet geplaatst. Is gevaarlijk en de berm wordt aan gort gereden.  

Verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij het hoogheemraadschap. Het contact is op zich wel goed. 

Wel blijven signaleren aan het HHNK  

- Schoolzone basisschool: veiligheid schoolkinderen en ouders/snelheidsbeperking verkeer 

Vekenweg.   

Kan dat niet nog meer afgebakend worden als schoolzone? Overleg met Wethouder en punt 

voor GPPV.    

 
Mestvergister Hoogwoud (DR Aartswoud)  

Hoe vindt controle plaats op toevoer bij de mestvergister? Melding van de aanleg sleepslangen is 

bij HHNK, maar wie controleert en hoe? En is er een maximum aan het aantal transport-

bewegingen.  

DR Aartswoud: Aanvraag gedaan voor uitbreiding, maar wat houdt dat in? Alleen slangen over de 

weg?? In ieder geval niet duidelijk. Ook niet hoe dit te gecontroleerd wordt. Je kan de 

vergunningen inzien en vergelijken oude/nieuwe situatie. Er wordt duidelijkheid gevraagd. 

Raadsleden: Advies ga naar de Wethouder en eis duidelijkheid. 

 

Situatie inzet vrijwillige verkeersregelaars bij evenementen (DSO) 

Hoe gaat Opmeer om met de inzet van vrijwillige verkeersregelaars n.a.v. artikel 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191010_20566810/hoornse-fracties-

stellen-vragen-over-problematiek-actievere-rol-gemeente-bij-verkeersregelaars 

DSO Tinus: actie naar het ministerie over het verplicht stellen van examen ieder jaar. 

Regelaars haken af. Namens dorpsraad DSO een brief gestuurd naar de minister. 

Reactie ministerie: keus is gemaakt door de politie. Dit ministerie gaat hier niet over. 

Doorgestuurd naar Justitie. Wordt vervolgd. Toezegging van Burgemeester Opmeer samen 

met de andere gemeentes hiermee aan de slag te gaan.  

Raadsleden: actie is helemaal terecht. 

 

Wandelpad De Weere–Abbekerk (GR De Weere) 

Mededeling: Er is kans op medewerking van een landeigenaar voor een gewenst wandelpad van De 

Weere - Abbekerk. 

Ooit benaderd door een bedrijf uit Amsterdam om een wandelpad aan te leggen. Recreatieschap 

zal benaderd worden, als landeigenaar nog steeds bereid is hieraan mee te werken. 

 

Wonen 

Woningbouw (ten behoeve van starters, ouderen)/CPO (GR De Weere, DR Hoogwoud) 

GR De Weere: mededeling over nieuw woon-initiatief als vervolg op CPO De Weere (GR De 

Weere) In de Weere weer een groep jongeren opgestaan met wens om nog een CPO project op te 

starten. Ze moeten zelf actie nemen. Op 9 december a.s. is er een bijeenkomst om opening van 

zaken te geven en er wordt enquête gehouden. Komt voort uit WMO (mensen blijven langer in 

hetzelfde huis wonen, geen doorstroming) en mogelijk Tiny-houses op de huizenmarkt. Als starter 

nu geen kans. Er is veel mogelijk. Er zijn kansen. Er is grond beschikbaar. Mogelijkheden voor 

Ruimte voor Ruimte (inpassen in bestaande lint) 

DR Hoogwoud: voor CPO project in Hoogwoud 40 aanmeldingen. Er is een locatie beschikbaar 

voor mogelijk 10 woningen.  

 

Voortgang Knarrenhof Opmeer (DSO):  

Een kort verslag van het bezoek bestuur ‘Hofmeer’ ,Wethouder en delegatie Raad aan ‘t Aahof in 

Zwolle 

Raadslid Niko: is mee geweest, goed plan, open, 48 woningen in 2 hofjes. Grote woningen, mooi 

opgezet. Gemeenschappelijke ruimte, afspraken die gemaakt zijn het meest interessant.  

Simon (DSO): 59 mensen ingeschreven voor een Knarrenhof in Opmeer.  Na presentatie binnen 5 

dagen bestuur. In Zwolle loopt het project nu 2 jaar, ervaringen zijn verteld. Grond is verworven 

van de gemeente Zwolle, waar een zwembad stond. Er zal aan de gemeente Opmeer gevraagd 

worden om grond ter beschikking te stellen voor lage prijs. De Landelijke Stichting Knarrenhof 

heeft veel ervaring en biedt een goede ondersteuning en supervisie. Huur eventueel bij eigen 

woningbedrijf.  
  

about:blank
about:blank
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Andere opties zijn ook mogelijk. Koopprijzen worden reëel vastgesteld op basis van onafhankelijke 

taxatie. Er moet wel rekening gehouden worden met de termijn dat het duurt voordat een en ander 

gerealiseerd wordt.  

 

IKC 

- Update voortgang bouw (DR Hoogwoud) 

- Loskoppelen bouw IKC Hoogwoud van IKC Spanbroek /Opmeer (DR Hoogwoud) 

DR Hoogwoud: IKC Hoogwoud is redelijk uitgekristalliseerd. Moet Hoogwoud op Opmeer wachten 

of kunnen we zelf verder. Raadslid Vincent: in principe blijft het gekoppeld aan elkaar, tenzij het 

helemaal vastloopt in Opmeer. Defintief plan en locatie IKC Opmeer in maart 2020. 

Overig 

Recente mededelingen pers, m.b.t. bezuinigen gemeente (GR De Weere, DR De Hoogwoud) 

Verzoek om een stand van zaken en een vooruitblik 

Geen opmerkingen, nu de begroting is vastgesteld in de begrotingsraad van 14 november jl.   

Ondersteuning verenigingen 

- Mededeling: Het GW-Jeugdfonds is opgeheven (GR De Weere) 

- Mededeling: Oprichting van de Gemeenschapsveiling De Weere (GR De Weere) 
GR: Jeugdfonds opgeheven. Er is nu een gemeenschapsveiling opgericht die verenigingen gaat 
ondersteunen. 

Leefbaarheidsplan/dorpsvisie (DR Hoogwoud, DSO) 

Informeren over stand van zaken 

DR Hoogwoud: Leefbaarheidsplan Hoogwoud wordt geupdated. (is uit 2014) Gaan met bewoners 

in gesprek om uit de gemeenschap informatie krijgen. 

DSO is volop bezig met het opstellen van een leefbaarheidsplan. Tijdens de jaarvergadering 

voorjaar 2020 wordt het gepresenteerd aan de inwoners. 
 

4. Onderwerpen aangedragen vanuit de Gemeenteraad: 

Vanuit de Raad fractie Pvda (Niko de Groot) het volgende punt: 

wat kan de rol van de dorpsraden zijn bij komende belangrijke gemeentelijke thema’s, zoals de 

omgevingswet; verbeteren sociaal domein; duurzaamheid en energietransitie en een gemeentelijke 

visie 2030?. Hoe zien de verschillende dorpsraden dit?  

Toelichting : Willen de dorpsraden hierbij betrokken worden? zo ja, Hoe kunnen we hiervoor het 

best de (leden van) dorpsraden bij betrekken; En hoe kunnen we - samen met de dorpsraden - 

hierover het best in gesprek gaan met de burgers in de verschillende dorpskernen. Denk ook aan 

bijvoorbeeld dorpsdialogen (gemeente Koggenland). 

Raadslid Niko: er komen veel dingen op gemeente en burgers af.  Klimaat/duurzaamheid, sociaal 

domein, etc. Hoe staan de dorpsraden hierin?  

Reacties: 

DR Aartswoud: wil meedenken/-praten maar op welke wijze gaan wij dat organiseren?  

DR Hoogwoud: wil zeker wel 

GR De Weere: Graag als het nodig is. Gaat toch wel om specifieke situaties? 

DSO: Staat daar ook positief in en wil meedenken.  

Omgevingswet breder dan alleen het bestemmingsplan. Gaat ook over rol burgers/dorpsraden, etc. 

Geen dingen dubbel doen. Er moet een gezamenlijke visie tot stand komen. Voorbeeld is gemeente 

Koggenland: gesprekken met burgers.  

Voorstel is om een thema avond te beleggen over omgevingswet. Wat houdt het in en wat zijn de 

consequenties. Uitgangspunt is burgerparticipatie. Burger moet wel het vertrouwen hebben dat ze 

gehoord worden. Intentie/grondhouding is positief zowel bij gemeente als dorpsraden.  

Ook het College is daarin positief. Vraagt deelname van de dorpsraden aan inventarisatie wensen 

en toekomstvisie van de gemeente Opmeer. 

Opmerking: Wat betreft uitleg en inhoud over de nieuwe omgevingsvisie: Wethouder Beemster 

beloofde dit op zich te nemen.  We wachten even de notulen van het overleg College B&W af.  
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5. Jaaroverleg 2020 

Het voorstel zoals besproken in het overleg met het College: eerst overleg met gemeenteraad in 

het voorjaar (april/mei) datum in de jaarplanning Raad i.o.m. de Gridffier en daarna het overleg 

met het College: in het najaar vóór de begroting (medio september) i.o.m. het 

Bestuurssecretariaat. 

Afspraak organisatie eerstvolgende jaaroverleg met gemeenteraad: het overleg van 2020 wordt 

georganiseerd door Dorpsraad Hoogwoud: Agenda + notulen. 

 

6. Rondvraag 

Raadslid Arie: Borden te koop Amazone staan er niet meer. Niet duidelijk wat de reden is, nu 

verkocht?  

Raadslid René: bedankt voor de uitnodiging. Zal de besproken punten meenemen naar zijn 

fractie. Ook de brief over de brug Passantenhaven/Parkeerterrein Kerkhuys en de overdracht van 

de wegen door HHNK naar gemeente. Mochten er nog meer punten zijn laat het weten. 

Raadslid Vincent: betreft bijeenkomst 9 december CPO De Weere? GR: klopt, tijdstip aanvang 

20.00 uur. 

Alle Raadsleden: alle punten worden meegenomen naar de resp. raadsfracties! 

DSO Simon: als raadsleden signalen krijgen en/of er onduidelijkheden zijn vraag het aan de 

dorpsraden. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan een ieder voor zijn/haar inbreng. Pleit ervoor 

om contact te houden met elkaar en af te stemmen indien wenselijk. 

 

 

Barbara Wasch 

Secretaris DSO 

27 november 2019 

 

 

 


