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Notulen bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud, dinsdag 2020-03-31 
Om 20.00 uur digitaal vergaderen via Zoom. 
Aanwezig: A. Vlaar, P. Groenland en A. Strooper. 
 
1. Opening. 
 
2. Mededelingen: 

- SJJO 14 febr.  30 Jaar jongerenwerk gemeente Opmeer. Boek over vrijwilligerswerk in 
Opmeer overhandigd aan Wiebo Beenen opbouwerker. Dorpsraad Hoogwoud was aanwezig.  

- Op 2 maart training ~ Opmeer een dementievriendelijke gemeente~. Dorpsraad Hoogwoud 
was aanwezig.  

- Infoavond CPO Hoogwoud is niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. Wanneer nu? 
- Gemeenschapsraad De Weere en Stichting Kritisch Platform Windenergie zoeken contact 

over de windturbines in Opmeer 20 stuks.  Dorpsraad Hoogwoud was aanwezig. 
 
3. Binnengekomen stukken. 

- Berichten dorpswerk en gemeente 
- Gemeente Opmeer Helpt elkaar. gemopmeerhelptelkaar@gmail.com. 
-  Nelleke Guijt 0614663292 voor hulvragen tijdens de coronacrisis. 

4. Uitgegane stukken: 

- Contact met andere dorpsraden over windturbines en zonneweides in Opmeer en over 
Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Noord.  
  

5. Notulen dorpsraadvergadering 2020-01-28.   goedgekeurd en kan op website. 

6. Coronacrisis in Hoogwoud. 

 Gemeente Opmeer Helpt Elkaar gemopmeerhelptelkaar@gmail.com 

Nelleke Guijt tel: 06 14663292 voor hulpvragen en vrijwilligers, die willen helpen. 

Dit kan op de website. 

7. Gezamenlijk overleg met gemeenteraad. 

Vanwege de coronacrisis is het overleg niet in het voorjaar, maar in het najaar. Het is met een nieuwe 
gemeenteraad, want de vorige gemeenteraad is veranderd. Dorpsraad Hoogwoud zal de vragen 
inventariseren van de andere dorpsraden. 

 

Gemeente Opmeer 
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Punten voor overleg: 

 Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Noord. 
 CPO. 
 Renovatie Burg. Hoogenboomlaan.  
 Voortgang Kindcentrum  IKC Hoogwoud. 
 Verkeersdrukte Herenweg vanwege De Boet en de Aldi. 

 

8. Kermis 2020: Gaat niet door vanwege corona. 

9.  Voortgang IKC Hoogwoud: Er is oponthoud omdat de locatie van IKC Opmeer niet bekend is. 

10. Fysieke leefomgeving Opmeer 2020-2023. 

Binnengekomen op 26 maart Reacties doorsturen voor 16 april. We hebben geen reactie gestuurd. 

11. Energie neutrale toekomst  2020-2030. 

De Dorpsraad Hoogwoud wordt in verschillende bijeenkomsten door de gemeente geïnformeerd, 
over een Transitievisie Warmte Opmeer; Woningen in de gemeente aardgasloos gemaakt. Nieuw te 
bouwen woningen worden niet op aardgas aangesloten. 

Er komt een Regionale Energiestrategie Noord-Holland-Noord om op zoek te gaan naar alternatieve 
energie. Dit zal voornamelijk windenergie en zonnepanelen zijn. Er is contact geweest met de andere 
dorpsraden van de gemeente en Stichting Kritisch Platform Windenergie, over het plaatsen van 
windturbines en zonneweiden, omdat er landbouwgrond verloren gaat en overlast voor bewoners. De 
dorpsraden zijn bezorgd over de leefbaarheid. 

 N.B. Op 16 april van 10 tot 11 uur in het gemeentehuis is er een bijeenkomst met wethouder Bram 
Beemster en de gezamenlijke dorpsraden over het plaatsen van windturbines en zonneweiden in de 
gemeente. Vanwege de coronacrisis mag er een persoon per dorpsraad! Er is telefonisch overleg 
geweest. 

De besluitvorming is opgeschort vanwege de coronapandemie en de mensen niet geïnformeerd 
kunnen worden en vergaderen. 

12 Sluiting. 

Omdat we vanwege de coronacrisis online vergaderen is de vergadering kort en is er geen rondvraag. 

 


