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Notulen bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud, dinsdag 2019-03-05
Aanwezig; A. Vlaar, P. Groenland, A. Strooper en K. Berghuis van Dorpswerk Noord-Holland
1. Opening door Adrie
2. Binnengekomen stukken:
-van het CDA over de provinciale verkiezingen een wooncongres in het AZ-stadion.
- van de gemeente; de dorpsraad kan informatie zetten op 2 digitale informatieborden langs de
openbare weg bij Hoogwoud en Spanbroek.
-Subsidieaanvraagformulier.

Doorsturen naar de penningmeester Peter.

3. Notulen dorpsraadvergadering 2019-02-06: goedgekeurd
4 Overleg met de kermiscommissie
Kermis Hoogwoud is 29 en 30 juni en 1 en 2 juli
Mariska heeft van de dorpsraad overleg met de Stichting Behoud Nederlandse Kermissen. Vorig jaar
voor het eerst. De locatie was vorig jaar verplaatst naar de Oeverwal, vanwege de renovatie van het
centrumplein. De dorpsraad is bij de organisatie betrokken, omdat de Stichting Kermissen de kermis
leuker wil maken, d.m.v. acties: Ideeën:
- koffie/thee/limonadetentje bij de kermis door vereniging Hoogwoud; bijv. ‘Taart voor Kids’.
Opbrengst is voor henzelf.
- Breekland theaterkeet.
- De kermis officieel openen en sluiten voor de kinderen met een act.
- Band of karaoke, vrijdagmiddelborrel, I.V.O.-band
- optreden Snijderkoor of Hoogwouderdansers op zondagmiddag.
Vraag: Hoeveel dagen is het kermis? En de PR? Verkeersveiligheid? Locatie?
Mariska neemt contact op met de gemeente over de locatie en met de Stichting Kermis
(ajgblokker@ziggo.nl Arjan Blokker uit Oude Niedorp)
De locatie: Eerste stuk van de Oeverwal tot de eerste kruising. De oeverwal is afgesloten voor
verkeer.

7. Jong Platteland Dorpswerk NH
Een vraag van stichting Dorpswerk Noord-Holland aan Dorpsraad Hoogwoud om een proef te doen
m.b.t. de maatschappelijke diensttijd van 18 tot 27 jaar. Het gaat om oriënteren, en vaardigheden
ontwikkelen op maatschappelijk gebied d.m.v. vrijwilligerswerk.
Idee is om jongeren te betrekken bij het maken van het leefbaarheidsplan van de dorpsraad
Hoogwoud, gemaakt in 2019, klaar in 2020. Omdat die geüpdatet moet worden.
Een groep van 6 tot 8 jongeren kan d.m.v. een methodiek Praatplaat, mensen gaan interviewen op
allerlei plekken, om een beeld van de wensen en eisen voor de toekomst te krijgen.
Zodat de Dorpsraad Hoogwoud handvatten krijgt, waarmee gewerkt kan worden.
De jongeren de vrije hand laten m.m.v. de dorpsraad en Dorpswerk, zodat ook hun mening aan bod
komt.
Actie Benaderen bestuur Award voor een gouden groep. Om voor de zomervakantie bijeen te
komen, om de bedoeling met de jongeren te bespreken en om samen de vragen te maken en na
de vakantie de enquête te gaan doen.
8. Overlegstructuur met de gemeente
Op 12 maart de volgende bijeenkomst over een nieuw convenant voor de gezamenlijke dorpsraden.
9. Subsidiepotje Muziek Hoogwoud E3732,De dorpsraad heeft geen reacties gehad op de oproep in de media. Hoogwouders wordt gevraagd om
zelf een besteding voor dit potje te verzinnen. Het moet over het zelf maken van muziek gaan en een
sociale bestemming hebben.
10 Rondvraag: geen
Volgende vergadering op 30 april o.a. kermis en Jong Platteland
Bij Peter

