VERSLAG
Dorpsraden/gemeenschapsraad en college van B&W
6 oktober 2020

Aanwezig
Burgemeester Nijpels, wethouder Wiersma-De Faria, wethouder Tesselaar, wethouder Ter Veen,
dorpsraad Aartswoud (DRA), dorpsraad Spanbroek/Opmeer (DSO), dorpsraad Hoogwoud (DRH),
gemeenschapsraad De Weere (GRW) en ambtelijk contactpersoon dorpsraden.
Kennismaking
Alle aanwezigen stellen zich voor. De verdeling van de portefeuilles van de wethouders is als volgt:
• Rabella Wiersma-De Faria: Sociaal domein (zoals jeugdzorg, ouderenbeleid, gezondheidsbeleid),
huisvesting en Woningbedrijf, cultuur en onder andere het project energietransitie.
• Robert Tesselaar: Werk, inkomen en participatiewet. Onderwijs, milieu en afvalverwerking,
verkeer en vervoer en dienstverlening en onder andere het project IKC.
• Herman ter Veen: financiën, ruimtelijke ordening, grondbeleid, sport en de projecten invoering
omgevingswet en de toekomstvisie van Opmeer.
Actielijst 2019
Alle punten van de actielijst 2019 zijn afgehandeld, met uitzondering van de toekomstvisie.
Toekomstvisie
Donderdag 8 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over het plan om tot een toekomstvisie
te komen. Als de raad hiermee instemt, start de gemeente met het maken van een planning en
vormen van een stuurgroep. Er worden vier scenario’s ontwikkeld en na een consultatieronde
ontstaat er één gedragen visie die aan de raad wordt aangeboden (naar verwachting juni/juli
2021). Het college ziet ook voor de dorpsraden een rol in de vorming van de toekomstvisie, dit zal
waarschijnlijk in januari/februari plaatsvinden. Meer informatie volgt zodra daar meer over bekend
is.
Aanpak Herenweg
De gemeenteraad heeft eind 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld
en afgelopen maand het uitvoeringsplan. In dit uitvoeringsplan staat ook de aanpak van de
verkeersdrukte op de Herenweg. De problemen zijn bekend en er moet een duurzame oplossing
komen, waarbij naast de gemeente ook de provincie en de Boet een rol spelen. In het
uitvoeringsplan staat dat 2020-2021 een studiefase is, waarbij verschillende mogelijke oplossingen
worden onderzocht. In 2021 volgt er een besluit welke oplossing haalbaar is. Binnenkort bespreken
wethouders Tesselaar en Ter Veen het verkeersonderzoek met de Boet.
De Burg. Hoogenboomlaan
DRH benoemt dat studenten van de Hogeschool Leeuwarden een studie doen naar de Burg.
Hoogenboomlaan en uiteindelijk komen tot ontwerpen waarbij iedereen (ook inwoners met een
rollator of kinderwagen) hier veilig kan wandelen. Zodra deze ontwerpen klaar zijn, worden ze
gedeeld met de gemeente. Deze resultaten kunnen worden meegenomen in de brede evaluatie die
in het Uitvoeringsplan van de GVVP in 2023 staat gepland.
Wegen in en om de Weere
GRW geeft aan dat op de Vekenweg tussen de Weere en Abbekerk steeds een geul aan de
waterkant wordt ingereden, die ook na opvulling weer wordt ingereden. GRW heeft aan het
waterschap het voorstel gedaan om er grastegels te plaatsen. Het college neemt dit mee als
aandachtspunt bij de overdracht van de wegen van het waterschap naar de gemeente, waarbij de
wegen moeten voldoen aan de normstelling van o.a. verkeersveiligheid.
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Op de Driestedenweg is er volgens GRW wel verbetering. Er blijven wel diepe putten wat het lastig
maakt voor bijvoorbeeld fietsers en inwoners met een rollator. Ook dit staat benoemd in de
uitvoeringsagenda van het GVVP. Momenteel wordt alleen noodzakelijk onderhoud gedaan, deze
kunnen gemeld wordt bij de gemeente. Medio 2021 worden de wegen opnieuw geïnspecteerd.
Woningbouw
• DRH is bezig met een CPO voor jongeren en heeft overleg gehad met wethouders Wiersma-De
Faria en Ter Veen over de locatie. Ook is de locatie naast basisschool De Adelaar besproken
voor het mogelijk realiseren van een Knarrenhof, waarbij eerst de ontwikkelingen van het IKC
Hoogwoud worden afgewacht.
• Er zijn in Opmeer-Spanbroek ontwikkelingen bij de locatie Zandhove, HOSV B-veld, het
Scheringamuseum, Koenis/Mooij, Bik-terrein. En mogelijk komen er ontwikkelingen bij de
vrijkomende schoolgebouw(en) als de raad een besluit heeft genomen over de locatie van het
IKC.
• In GRW is er een groep jongeren die zelf het initiatief heeft genomen om woningen te
realiseren. Een projectontwikkelaar heeft het Boranka-pand gekocht waarbij de woningen qua
prijs volgens de projectontwikkelaar geschikt zullen worden voor jongeren.
• Voor een initiatief in de Weere voor ongeveer 10 ouderenwoningen zijn 5 landjes (met
agrarische bestemming) in beeld. Dit wordt opgepakt met Stichting Welzijn Ouderen. Ook heeft
Hofmeer (Knarrenhof SO) aangeboden om mee te denken.
• GRW kijkt naar de mogelijkheden om samen met de andere inwoners van De Weere collectief
asbestdaken te verwijderen, nieuwe daken te plaatsen en daarbij mogelijk ook zonnepanelen
aan te leggen.
IKC
Het college heeft op 6 oktober besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het Integraal
Kindcentrum (IKC) in Opmeer-Spanbroek te bouwen op de locatie van de Bonifatiusschool. De
gemeenteraad heeft in juli 2020 het benodigde budget voor het IKC in Hoogwoud beschikbaar
gesteld, nadat de uitgangspunten voor de definitieve positionering ervan op het terrein tussen de
Radboudstraat en de Burgemeester Heijmansstraat in juli 2019 waren vastgesteld. Dit betekent dat
alleen voor het IKC Opmeer-Spanbroek nog een definitief besluit over locatie, kosten en dekking
nodig is. Na eerdere raadsbesluiten over het toevoegen of afvallen van locaties, zijn in OpmeerSpanbroek nog twee locaties beschikbaar: de plek waar de basisscholen De Akker en ’t
Ruimteschip gevestigd zijn en de plek waar nu de Bonifatiusschool staat. Het IKC is op de locatie
Bonifatius inpasbaar, met de beoogde IKC-partners: onderwijs, kinderopvang, muziekeducatie, de
bibliotheek en het consultatiebureau. De schoolbesturen en de andere partners van het IKC geven
de voorkeur aan de Bonifatius boven de Akker/’t Ruimteschip. Verder is onder inwoners het
draagvlak ook het grootst voor deze locatie, zo bleek uit het participatietraject in 2019 en ligt deze
locatie het meest centraal voor de schoolgaande kinderen. De gecombineerde raadscommissie
bespreekt het voorstel op 22 oktober. Op 29 oktober neemt de gemeenteraad een definitief besluit
over de locatie van het IKC in Opmeer-Spanbroek.
DSO heeft eerder een brief aan het college gestuurd over het mogelijk gebruik van het IKC door
verenigingen. De reactie op deze brief vanuit het college is verstuurd naar DSO. Het medegebruik
van ruimtes is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Wethouder Tesselaar zal het
gegeven signaal van DSO overbrengen aan de schoolbesturen.
Leefbaarheidsplan DSO
DSO heeft vanwege Corona niet het leefbaarheidsplan kunnen presenteren in maart 2020. Dit zal
11 maart 2021 worden gedaan. Het leefbaarheidsplan is aan het vorige college overhandigd en de
DSO heeft daar nog geen reactie op gekregen. Het college stelt een reactie op en dan volgt een
gesprek met DSO om het leefbaarheidsplan door te nemen.
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Regionale Energiestrategie (RES)
Op 8 oktober behandelt de gemeenteraad de RES. Hierin is aangegeven dat een voorkeur voor
zon-op-dak boven zonneweides tot uiting moet komen in het vervolgproces. Vooral zonnepanelen
op daken kan een belangrijke impuls geven aan het voldoen aan het leveren van voldoende
capaciteit. In de RES gaat het om capaciteit van grote bedrijven of bedrijventerreinen en dus geen
woningen. In de ontwikkeling van Veken 4 wordt dit meegenomen. Liander moet hiervoor nog wel
de nodige voorbereidingen treffen om de stroom terug te kunnen leveren. En daarnaast heeft de
provincie aangegeven dat ze ook toestemming geven voor windmolens tot 15 meter. De gemeente
wil geen windmolens (ook niet als deze kleiner zijn dan 15 meter) en gaan dan ook niet akkoord
met andere mogelijkheden aangezien de gemeente de capaciteit volledig via de zonnepanelen kan
behalen. Het opleveren van de RES 1.0 staat nu gepland op 1 juli 2021.
NC10 terrein (motorcross)
DRA doet aan het college een verzoek voor een bijdrage van € 3.000,- voor een tegemoetkoming
van de kosten van de actiegroep NC10terrein. DRA zal dit verzoek per mail naar de burgemeester
sturen. Het college behandelt dit op 13 oktober 2020.
Wijkagent
De vacature van de 2e wijkagent is nog niet ingevuld, hopelijk gebeurt dat in het 4e kwartaal van
dit jaar. Als er een nieuwe wijkagent is, zal hij/zij kennismaken met de dorpsraden.
Camperterrein/bootinlaat
Er is een goed overleg geweest met de gemeente en DSO, ‘t Kerkhuys, de Herberg en de IJsclub
over de ervaren overlast op het camperterrein. Gekeken wordt naar uitbreiding van 3 naar 5
plekken, handhaving en bordjes met ’niet overnachten’. De kosten voor investeren in nieuwe
voorzieningen zijn zeer hoog. De partijen houden elkaar op de hoogte bij ontwikkelingen.
Overig
- Verzoek: Als de dorpsraden iets zien/horen over het verhuren van woningen zonder dat de
gemeente hiervan weet, stuur dan een mail naar de burgemeester of wijkagent.
- Vraag: komen de gekapte bomen aan de Mienakker (Aartswoud) terug?
- Restafval: In een artikel van het NHD staat dat het restafval per kilo betaald moet worden. Dat
is niet juist. De heffing blijft bestaan, aan de hand van hoe vaak de grijze bak wordt
aangeboden kan de heffing omlaag (prikkel om afval te scheiden).
- DSO geeft complimenten aan de ambtelijke organisatie voor de voortvarendheid van de
realisatie van de brug bij ’t Kerkhuys.
- Mogelijk worden camera’s opgehangen op ‘cruciale’ plekken, om het gebied veilig te houden. Dit
is alleen bedoeld om bij calamiteiten terug te kunnen kijken. Als de wegen van het
Hoogheemraadschap naar de gemeente gaan, kunnen ook camera’s ook die wegen geplaatst
kunnen worden.
- Het jaarlijks overleg met de dorpsraden en de raad zal voor maart 2021 ingepland worden, die
van het college in december 2021.
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Actiepunten
Agendapunt

Actie

Status/verwachting

Toekomstvisie

Dorpsraden worden geïnformeerd
over hun rol in het ontwikkelen
van de toekomstvisie als daar
meer duidelijkheid over is.

4e kwartaal 2020

Verkeer

DRH deelt uiteindelijke
ontwerpen Burg.
Hoogenboomlaan.

Leefbaarheidsplan
DSO

Het college stelt een reactie op
en dan volgt een gesprek met
DSO om het leefbaarheidsplan
door te nemen.

Dec 2020/jan 2021

NC10 terrein (motorcross)

DRA mailt het verzoek van de
tegemoetkoming van de kosten
van de actiegroep NC10terrein
naar de burgemeester en
ontvangt een terugkoppeling van
het besluit.

Verzoek is ingediend
Terugkoppeling volgt

Overig

Reactie op de vraag of de
gekapte bomen aan de
Mienakker terugkomen.

De vraag is door de gemeente uitgezet
naar het Hoogheemraadschap

Overig

Het jaarlijks overleg met de
dorpsraden/raad (maart 2021)
en dorpsraden/college (dec
2021) inplannen.

Ingepland en teruggekoppeld.
Overleg dorpsraden-afvaardiging
gemeenteraad: 2-3-2021, 20:00 uur
Overleg dorpsraden-college: 7-12-2021,
20.00 uur
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