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Notulen bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud, dinsdag 2020-01-28
1. Opening.
2. Mededelingen:
-

21 Januari informatieavond `bestrijden eikenprocessierups`. Oplossen van probleem door de
mannetjes te lokken en nestkasten ophangen voor vogels, die eten rupsen.

-

6 Febr. Dorpswerk over `samenwerken met jongeren`. In Waarland. Dorpsraad Hoogwoud en
Dorpsraad Spanbroek Opmeer zijn geweest. Hoe krijg je jonge vrijwilligers. Er was een
presentatie van het jongerenbeleid van de gemeente Opmeer over het project AWARD.

-

Op 2 maart training `Omgaan met dementie` Dorpsraad Hoogwoud is geweest. Opmeer een
dementievriendelijke gemeente. Hoe ga je als je werkzaam bent in de zorg om met
dementerenden op een respectvolle manier.

3.Binnengekomen stukken:
-

Berichten dorpswerk en gemeente
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie in Aartswoud +presentje voor vrijwilligers. Volgend jaar in
Hoogwoud
Nieuwe website voor De Weere: www.gemeenschapsraaddeweere.nl
De subsidie van de gemeente is binnen. Het is gegarandeerd tot2024.
Financieel verslag van de penningmeester: In 2019 iets teveel uitgegeven. Er is voldoende
reserve.

4. Uitgegane stukken:
-

Kerstpresentje voor Bart
Mail naar CPO-ers over stand van zaken 4-12

5. Notulen dorpsraadvergadering 2019-11-12 goedgekeurd en wordt gepubliceerd op de
website
6. Notulen gezamenlijk overleg met B&W goedgekeurd en wordt gepubliceerd op de website.
7. Notulen gezamenlijk overleg met gemeenteraad goedgekeurd en wordt gepubliceerd op de
website
8. Nieuwbouw voor starters CPO

Presentatie is afgelast vanwege de coronacrisis.

Bijeenkomst op (nog niet bekend)
Uitnodigen: de Gemeenteraad, de CPO-ers, Daan Koopman en vriend voor uitleg over project De
Weere.
Een fotoreportage over de verschillende stijlen.
Vervolgens kan er een stichting opgericht worden om de opdracht te geven.
De stichting kan in overleg met de gemeente over de grond en de vergunningen.
9. Voortgang IKC Hoogwoud:
In maart komt er een besluit door de gemeenteraad over de locatie. Misschien wordt IKC Hoogwoud
en IKC Spanbroek Opmeer losgekoppeld, zodat Hoogwoud kan doorgaan.
10. Omgevingswet en toekomstvisie Opmeer` 27 januari:

evaluatie door Peter en Adrie

De inbreng van de dorpsraden wordt gevraagd voor een Omgevingsplan 2021. De dorpsraad heeft in
de vergadering al enkele opmerkingen doorgegeven. Als het concept klaar is, gaat het nogmaals naar
de dorpsraden.
11. Energie neutrale toekomst 14 januari:

evaluatie door Peter

Er zal een Regionale Energie Strategie voor West-Friesland komen. West-Friesland moet in 2030
voldoen aan eigen energiebehoefte. Het gaat over zon en wind.
Opm.: Daarin ligt wel erg de nadruk op zonnepanelen en windmolens. Zijn er nog andere
oplossingen?
Nieuwbouw van huizen is tegenwoordig gasloos. Voor oudere huizen is er nog geen goede
oplossing.
13. Leefbaarheidsplan Hoogwoud 2020:
Om de leefbaarheid te waarborgen:
-

Naar de mensen en de gemeente gaan we ons hard maken en profileren voor woningbouw
voor jongeren en senioren in de kernen.
De Dorpsraad Hoogwoud wil; de verkeersproblematiek van de Herenweg (Zuideinde), de
verkeersbewegingen van De Boet / Aldi hoog op de agenda.

Dit komt op de website/ in de DVG en op facebook.
Hoogwouders, die dit belangrijke punten vinden vragen we om ook lid te worden, want de Dorpsraad
heeft behoefte aan meer leden voor de continuïteit.
14. Rondvraag:
Wat wordt er gedaan aan de verkeersproblematiek van de Herenweg?
15. Sluiting
Volgende vergadering 31maart

