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Notulen bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud, dinsdag 2020-11-24  
om 20.00 uur in De Lindehof 
Aanwezig: Adrie, Peter, Antonet (notulist), Lara en Robin. Online: Poldi en Bart. 
 

1. Opening door de voorzitter. 
Een hartelijk welkom voor de nieuwe leden en er volgt een voorstellingsrondje. 
Voor Bart een hartelijk welkom na een lange ziekte. 

 
2. Mededelingen 

- 3 nieuwe leden hebben gereageerd op de oproep voor versterking van de Dorpsraad 
Hoogwoud. 

- Op 17 november was de algemene ledenvergadering van Stichting Dorpswerk NH. 
Dorpsraad Hoogwoud was niet aanwezig. 

- Verwarring over de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. De Dorpsraad Hoogwoud en de 
Gemeenschapsraad De Weere vinden het niet raadzaam om te starten met de organisatie 
van een nieuwjaarsreceptie, gezien de coronacrisis. Een gezamenlijk standpunt van de 
dorpsraden richting de gemeente.  (actie Antonet) 

- Hugo Bongers onderhoudt de website voor € 250, - p.j. 
- Overleg met de gemeenteraad en de dorpsraden op 2 maart 2021 en overleg met B&W en 

dorpsraden op 7 december 2021. 
 

3. Ingekomen stukken  
- Verslag van het overleg dorpsraden met B&W komt op de website.  (actie Peter) 

4. Uitgegane stukken  
- In oktober een nieuwsbrief naar CPO-ers en gemeenteraad. 
- Oproep voor nieuwe leden voor de dorpsraad. 
- Mail van de Dorpsraad Hoogwoud over de bomenkap op het Kerkepad. Wanneer komen er 

nieuwe bomen?  26 nieuwe bomen (16 knotwilgen, 3 elzen, 3 iepen) in het najaar. Schommel 
in het parkje is weg. Komt er een nieuwe? Nee. Het asfalt wordt in 2021 aangepakt. 

5.  Notulen dorpsraadvergadering 2020-10-19. Goedgekeurd  

 

6.  Voortgang  C.P.O. –project.     

Op 15 september was de infoavond voor de jonge starters. Op 30 september was er 
een gesprek van onze voorzitter met 2 wethouders en ambtenaar. Die kwamen met andere 
locaties in Hoogwoud als de Oeverwal.  Die locaties waren voor de Dorpsraad niet 
bespreekbaar. De Dorpsraad wil locatie de oeverwal verder onderzoeken, er is een plan op 
gemaakt.  

Gemeente Opmeer 



De CPO-ers zijn enthousiast. De eigenaar van de locatie wil verkopen. De 
medewerking van de gemeente wordt gevraagd. Het gaat om 10 a 11 woningen. 

Volgende stap is een presentatie van het plan te geven aan de gemeenteraad.   (actie Peter 
en Adrie)     

     

7.  Appartementen Huis van Egmond  

De Dorpsraad Hoogwoud zal niet de verkoop van de apppartementen  Huis van Egmond 
onder de aandacht brengen via website of facebook. Het wil zich verre houden van 
commerciële activiteiten. 

Ook niet bij de CPO-ers? De appartementen zijn te duur voor starters. 

8.  Transitievisie Warmte voor Opmeer. 

Binnengekomen conceptstuk wordt nogmaals doorgestuurd, om te bekijken en 
opmerkingen te geven. Het gaat over het aardgasloos maken van woningbouw in de 
gemeente Opmeer.   (actie dorpsraad) 

Adrie: Opties zijn waterstof en aardwarmte. Op dit moment is er een 
gasinfrastructuur, ideaal is als dat gebruikt kan worden en de ontwikkelingen staan niet stil. 

8a. Verkeersoverlast op de Herenweg/Middelweg. 

De dorpsraden hebben de drukte aangekaart bij de gemeenteraad en bij B&W. Er is een 
verkeersrapport gemaakt door De Boet, hoe de overlast terug te dringen. Ieder wil 
binnenkort een besluit horen. In het volgende overleg met B&W en gemeenteraad gaan we 
vragen naar de vorderingen. 

Poldi wordt gevraagd naar zijn ervaringen: Vooral van het vrachtverkeer veel overlast.  

Er wordt niet gehandhaafd op snelheid.  De Herenweg is de kortste route naar De Boet en 
Aldi. 

9.  Rondvraag 

De nieuwe leden vonden het een interessante vergadering. 

Adrie: Actiepunten van de Dorpsraad zijn verder nog Integraal Kind Centrum Hoogwoud  
(IKC). 

En de renovatie van de Burg Hoogenboomlaan, zodat deze beter begaanbaar wordt voor 
allerlei verkeer en voetgangers. Er wordt aan gewerkt door Hogeschool Leeuwarden en er is 
al een onderzoek geweest. 

 

10. Volgende vergadering op 9 feb. 2021 Digitaal 

 

11. Sluiting 


