VERSLAG
Dorpsraden/gemeenschapsraad en college van B&W
13 november 2019
Aanwezig
Burgemeester Nijpels, wethouder Tesselaar, wethouder Beemster, dorpsraad Aartswoud (DRA),
dorpsraad Spanbroek/Opmeer (DSO), dorpsraad Hoogwoud (DRH), gemeenschapsraad De Weere
(GRW) en ambtelijk contactpersoon dorpsraden (Marion).
Status voortgang overleg provincie AC de Graafweg
De gemeente heeft beroep aangetekend bij de provincie over het voornemen tot bomenkap en
daarbij alternatieve maatregelen voorgesteld, waaronder het invoeren van een snelheidsbeperking.
Dit laatste sluit aan bij wat de DSO zelf aan de provincie heeft gevraagd. Inmiddels heeft de
gemeente gesprekken gevoerd met meerdere gedeputeerden van de provincie. De bedoeling is te
komen naar een onderzoek wat voor effect een snelheidsverlaging heeft op het geluid, de bomen
en de doorstroming. Als dat onderzoek is uitgevoerd, wordt door de gemeente gekeken wat er met
het beroep wordt gedaan.
De gemeente heeft gemeten en de geluidswal achter de Koekoeksbloem heeft dezelfde hoogte als
bij de oprichting ervan. Hopelijk geeft het onderzoek een oplossing voor de ervaren
geluidsoverlast.
Mogelijke ontsluiting vanaf kruising Veken 4/AC de Graafweg
De verkeersdrukte op de Herenweg wordt meegenomen in een onderzoek waarin breed wordt
gekeken naar mogelijke oplossingen, zoals in het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan staat
benoemd. Dit onderzoek staat gepland voor 2020, daarna zal een aantal jaar nodig zijn voor de
realisatie. Door DSO wordt genoemd dat de eigenaar van de Boet hierin wellicht ook wil optrekken
met de gemeente.
Fietspad Hoogwoud naar De Veken
Tijdens de aanpassingen van de AC de Graafweg wordt ook een fietsverbinding gerealiseerd, in
combinatie met een calamiteitenweg (voor brandweer, ambulance en politie). Dit zal naar
verwachting in 2022/2023 klaar zijn.
Functionaliteit wegen
• Onderhoud op de Driestedenweg is gericht op het oplossen van (gevaarlijke) knelpunten. Veel
klinkers zijn gedraaid en dat geeft een wasbordeffect. Het zal heel arbeidsintensief en duur zijn
om de weg glad te strijken (hier is met de ombuiging geen budget voor beschikbaar) en
daarmee zal waarschijnlijk ook de snelheid van automobilisten fors omhooggaan.
- De Westfriese gemeenten en het Hoogheemraadschap zijn in gesprek om de wegen die in het
bezit zijn van het Hoogheemraadschap over te nemen, zodat er een duidelijkere situatie
ontstaat: gemeente, provincie en het rijk beheren dan de wegen en de waterschappen gaan
over waterbeheersing. Dit is ook de uitvoering van een wettelijke verplichting. Hiervoor is
uiteindelijk nog besluitvorming in de gemeente nodig, dit staat gepland voor 2021.
- De Vekenweg en Oosterboekelweg zijn van het Hoogheemraadschap. Meldingen over deze
wegen kunnen gedaan worden bij het Hoogheemraadschap of de gemeente (die het doorgeeft
aan het Hoogheemraadschap). Als de wegen uiteindelijk in het beheer van de gemeente zijn,
zijn er meer mogelijkheden om hierop te sturen.
- Het Hoogheemraadschap zal overigens naar verwachting de zichtbaarheid van de borden bij de
oversteekplaats/schoolzone bij de Vekenweg aanpassen.
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Verkeersveiligheid
Kentekens van hardrijders kunnen nog steeds doorgegeven worden. Deze hardrijders worden
gebeld door de wijkagent of er gaat een boa langs. Ook gaan deze meldingen naar de
verkeerspolitie. Daarnaast worden nog steeds controles gehouden en worden de snelheidsborden
met smileys gebruikt (ook om snelheden te registreren).
Situatie inzet vrijwillige verkeersregelaars bij evenementen
Dorpsraad Spanbroek-Opmeer heeft contact opgenomen met onder andere NOC*NSF en
Veilig Verkeer Nederland over de wijze waarop het examen voor vrijwillige
verkeersregelaars kan worden ingevuld (steeds een ander antwoord proberen tot je
geslaagd bent). Ook heeft DSO hierover een open brief gestuurd naar de minister, die veel
is gedeeld. Zodra er antwoord is op de brief vanuit het ministerie, wordt dit gedeeld met de
gemeente Opmeer en wordt gekeken of/hoe er samen verder opgetrokken kan worden.
Wandelpad
Er is kans op medewerking van een landeigenaar voor een gewenst wandelpad van De WeereAbbekerk. Eerder had GRW een mail gehad van een bedrijf uit Amsterdam die wandelpaden
aanlegt. Het Recreatieschap houdt zich bezig met de recreatieve wandelpaden in West-Friesland.
GRW stuurt aan de gemeente Opmeer de beschikbare gegevens en de gemeente zal het doorgeven
aan het Recreatieschap.
Wonen
De gemeente Opmeer heeft een positieve grondhouding tegenover CPO-initiatieven. Wel wordt
benadrukt dat het initiatief bij de inwoners/initiatiefnemers ligt, die samen met een adviesbureau
aan de slag gaan. Samen met de gemeente kan worden gekeken op welke wijze binnen de kaders
van onder andere de woonruimteverdeling en wetten meegewerkt kan worden aan het plan.
- In de Weere is een initiatiefgroep, die binnenkort met de burgemeester een gesprek heeft. Ook
doen zij een enquête, waarvan de resultaten medio december beschikbaar zijn.
- In Spanbroek-Opmeer is er op 21 november een bezoek gepland aan het Knarrenhof in Zwolle
voor onder andere raadsleden.
IKC
Uiterlijk in maart 2020 komt het definitief besluit voor de locatie in Opmeer-Spanbroek en ten
aanzien van financiën voor Hoogwoud en Opmeer-Spanbroek. De insteek van de gemeente,
schoolbesturen en de gebruikers is om het proces van de bouw van Hoogwoud en SpanbroekOpmeer niet los te koppelen. Dit heeft te maken met financiën. Momenteel zijn er gesprekken met
de schoolbesturen en de partijen die ook in het IKC komen, voor het programma van eisen en over
de samenwerking als het IKC er staat (voor Hoogwoud en Spanbroek-Opmeer). Als dit is
vastgesteld volgt het proces voor de keuze van een architect.
De Dubbele Punt
De schoolbesturen gaan zelf over het openhouden van scholen. De gemeente is geregeld in
gesprek met de schoolbesturen. Over de Dubbele Punt is hierover geen signaal van de
schoolbesturen ontvangen. De gemeente gaat over (de onderhoud van) het schoolgebouw. Als het
IKC in Hoogwoud staat, is het wel goed om de verbinding te zoeken met de Dubbele Punt.
Ombuiging gemeente
De gemeenteraad besluit op 14 november over een lijst met maatregelen die is voorgelegd om de
benodigde ombuiging te realiseren. Daarna kan duidelijkheid gegeven worden over 2020 en verder.
Leefbaarheidsplan/dorpsvisie
DRH en DSO willen in 2020 hun leefbaarheidsplan/dorpsvisie actualiseren en kijken hiervoor naar
de best passende wijze om dorpsbewoners hierbij te betrekken. DSO wordt hierin begeleidt door
dorpsvereniging NH.
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De rol van de dorpsraden bij het opstellen van een toekomstvisie voor Opmeer
De gemeente Opmeer werkt op veel gebieden samen met de andere Westfriese gemeenten, zoals
staat in het Pact West-Friesland 7.1 opgenomen (7 gemeenten, 1 geluid). De stukken die vallen
onder het Pact worden gepubliceerd op https://regiowestfriesland.nl/nl/onze-regio/publicaties#178
Het college vertelt over een onderzoek dat Berenschot heeft uitgevoerd. Het rapport is te vinden op
de gemeentelijke website:
https://simcms.opmeer.nl/mgd/files/besluitenlijst_27_augustus_2019_rapport.pdf
In de begroting is geld vrijgemaakt om te kijken hoe de gemeente haar organisatie voor in de
toekomst kan inrichten (wat zelf uitvoeren en wat elders laten uitvoeren, wat zijn prioriteiten
hierin). Aan de dorpsraden wordt gevraagd of zij samen met de gemeente bijeenkomsten kunnen
organiseren in de kernen, waar de dorpsraden zoveel mogelijk inwoners kunnen laten aansluiten
(waarbij de gemeente de kosten voor de organisatie voor haar rekening neemt). Deze
bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het eerste of tweede kwartaal van 2020. De dorpsraden
ontvangen hierover een brief met meer informatie, ook kan er een extra overleg komen om de
organisatie door te spreken.
Gemeentelijke website
De gemeentelijke website (www.opmeer.nl) wordt vernieuwd. De nieuwe website gaat eind 2019
live. Je vindt er dan sneller de informatie die je zoekt en kan meer zaken online regelen.
Overig
- Mededeling GRW: Het GW-Jeugdfonds is opgeheven, de Gemeenschapsveiling De Weere is in
oprichting.
- GRW heeft een eigen website: https://gemeenschapsraaddeweere.nl/
- GRA organiseert de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, deze is op 3 januari 2020.
- De gemeente neemt contact op met DRA om de mogelijkheden te bespreken voor de meerjarige
subsidie.
- Wethouder Beemster kijkt naar de mogelijkheid om een presentatie te laten geven aan
dorpsraden, inwoners en andere belangstellenden over wat de omgevingswet zal gaan
betekenen. Een geschikt moment lijkt het moment dat de participatie voor de vorming van de
omgevingsvisie gaat lopen.
- Gevraagd wordt of het mogelijk is om het Centrumplan Hoogwoud officieel te opnemen.
Wethouder Beemster zal kijken naar de mogelijkheden en geeft hier later een reactie op.
- DRA geeft aan dat wat er overblijft van de rommelmarkt (in september) voorheen kosteloos in 1
keer kon worden weggebracht. Sinds 2/3 jaar moet ongeveer 1/5 van het opgehaalde bedrag
gebruikt worden voor het betalen van stortkosten. Wethouder Beemster vraagt dit na en komt
hier op terug.
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