Secretariaat
Gemeente Opmeer

Kastanjelaan 8
1718 XP Hoogwoud
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www.dorpsraadhoogwoud.

Notulen bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud, woensdag 2020-07-08 om 20.00 uur bij Adrie.
Afwezig met afbericht: Bart.
1. Opening,
2. Mededelingen:
-

Gemeenschapsraad De Weere en Stichting Kritisch Platform Windenergie zoeken contact
over de windturbines in Opmeer 20 stuks.
Dorpsraad Hoogwoud is geweest
Er is een nieuwe gemeenteraad en wethouders geïnstalleerd na een bestuurscrisis.
Na 1 juli zijn de coronaregels versoepeld. Mensen mogen weer bij elkaar komen. De
dorpsraad vergadert weer. Er geldt wel de 1,5 meter regel.

3. Binnengekomen stukken,
-

Berichten dorpswerk en gemeente
Plan voor de Burg. Hoogenboomlaan. Zie punt 8

4. Uitgegane stukken:
-

Contact met andere dorpsraden over windturbines en zonneweides in Opmeer en over
Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Noord.
Zie punt 11.
Brief naar de gemeente over verkoop Huis van Egmond en De Opstap. Antwoord op gehad.
Subsidieverantwoording naar de gemeente.
Is toegekend
Jaarverslag Dorpsraad Hoogwoud in de DVG en in de Koggen Lander.

5. Notulen dorpsraadvergadering 2020-03-31: Goedgekeurd en kan op de website
6. C.P.O. –project.
Het organiseren van een informatieavond voor de kandidaten van het CPO- project in Hoogwoud.
De plannen/ presentatie is klaar.
Er is een locatie op het oog.
Actie Peter: overleg met de Lindehof hoeveel mensen kunnen veilig bij elkaar?
Op dinsdag 15 september of dinsdag 29 september.?
Actie Adrie: Kan Daan Koopman op die data?

Actie Peter en Adrie: Mensen bezoeken bij bouwlocatie.
Actie Antonet: Uitnodigen 1 persoon per politieke partij. 5 politieke partijen.
Punt voor de volgende vergadering.
7. Gezamenlijk overleg dorpsraden met gemeenteraad op 26 augustus?
De Dorpsraad zal vragen om uitstel tot september of oktober, want Dorpsraad Hoogwoud zal de
agenda maken. En de vakantieperiode komt eraan. Actie Antonet
Punten voor overleg:






Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Noord.
CPO- project voor startende jongeren
Renovatie Burg. Hoogenboomlaan
Voortgang Kind Centrum Hoogwoud
Verkeersdruk Herenweg

Gezamenlijk overleg dorpsraden met college op 24 augustus?
8. Renovatie Burg. Hoogenboomlaan.
Er is een enquête gehouden door studenten van de Hogeschool Leeuwarden. 25 respondenten.
Het belevingsonderzoek van de Burg Hoogenboomlaan zal opgestuurd worden naar de 5 politieke
partijen en worden gepubliceerd op de website.
Actie Peter en Antonet
Volgende stap is dat studenten een conceptplan zullen maken voor de renovatie van de laan.
Actie Adrie
9. Voortgang IKC Hoogwoud naar overleg
Is er een mogelijkheid dat IKC Hoogwoud en IKC Opmeer losgekoppeld worden van elkaar, zodat
IKC Hoogwoud door kan gaan. Er is nog geen locatie voor IKC Opmeer. Dat zal bij de volgende
vergadering besloten worden.
10. Fysieke leefomgeving Opmeer 2020-2023
Binnengekomen op 26 maart Reacties doorsturen voor 16 april. Geen reacties doorgestuurd.
11. Energieneutrale toekomst 2020-2030
De Dorpsraad Hoogwoud wordt in verschillende bijeenkomsten door de gemeente geïnformeerd,
over een Transitievisie Warmte Opmeer:

Woningen in de gemeente aardgas loos 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 tot11 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 is er telefonisch contact geweest met Wethouder Bram
Beemster.
Er zijn nieuwe ontwikkelingen over duurzaamheid en manieren van energie op te wekken. Er komen
nieuwe data over informatie naar de burgers en de besluitvorming.
12. Rondvraag
-

-

De voorzitter is naar de informatieavond van De Opstap geweest. De Opstap is verkocht aan
De Boet. Er is een nieuwe beheerder. Het zal worden gerenoveerd met o.a. ruimte voor een
terras en een kolfbaan. De verenigingen van Hoogwoud kunnen er terecht. De omwonenden
en de dorpsraad zijn positief over de ontwikkelingen.
Het Huis van Egmond is verkocht. Er worden appartementen in gebouwd.
Vraag: Hoe zijn de ontwikkelingen over de verkeersdrukte van de Herenweg. Wat kan er
gedaan worden om de Herenweg te ontlasten?
Antwoord: Het gaat naar het overleg met de gemeenteraad en college.
De nieuwjaarsreceptie wordt door de Dorpsraad Hoogwoud georganiseerd. Is dat wel
verantwoord nu er nog geen vaccin is. Hierover overleg met de gemeente. Actie Antonet

13. Sluiting
Volgende vergadering dinsdag 25 augustus om 20.00 uur bij Peter aan de Herenweg 23.

