Notulen bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud 26 oktober 2021
in De Lindehof.

Secretariaat
Kastanjelaan 8
1718 XP Hoogwoud
info@dorpsraadhoogwoud.nl
www.dorpsraadhoogwoud.

Aanwezig: Adrie, Peter, Antonet (notulist), Robin, en Glen Liebaut muziekaanjager
Opmeer. Lara en Bart digitaal.
1. Opening.
2 Mededelingen.
- Op 28 september is de Toekomstvisie Opmeer 2030 gepresenteerd aan de gemeente. De
dorpsraden en burgers hebben hieraan meegewerkt. De toekomstvisie is opgedeeld in 5
ambities voor de toekomst.
Robin was aanwezig voor Dorpsraad Hoogwoud en kreeg een mooi boeket bloemen. De
Dorpsraad Hoogwoud werd bedankt voor de bijdrage.
- De Dorpsraad Hoogwoud doet mee met de RaboClubSupport.
3. Ingekomen stukken.
- De Toekomstvisie Opmeer 2030
- Ideeën invulling gebied Burg. Heymansstraat
4. Uitgegane stukken.
-

RaboClubSupport stemmen.

Er kan niet meer gestemd worden en we krijgen bericht over de uitreiking.
5. Notulen dorpsraadvergadering 2021-09-7.
Goedgekeurd en kan op de website.
6. Standpunten v.d. Dorpsraad Hoogwoud voor de gemeenteraadsverkiezingen.

• Het dorp Hoogwoud heeft woningbouw nodig om leefbaar te blijven.
Jongeren en senioren uit Hoogwoud worden nu genoodzaakt buiten
Hoogwoud woningen te kopen. Met realisatie van woningen in Hoogwoud
kunnen wij een goede doorstroming van woningaanbod bevorderen.

• De vrijkomende grond bij de scholen aan de Burg. Heymansstraat is
uitstekend geschikt voor senioren en bieden ook ruimte voor starters.
• De dorpsraad wil een beschermde woonvorm voor kwetsbare alleenstaande
ouderen, voor hun veiligheid en om eenzaamheid tegen te gaan
(bijvoorbeeld Knarrenhof).
• De dorpsraad wil een nieuwe wijk in Hoogwoud in procedure om zo snel
mogelijk meer ruimte te maken voor woningbouw in Hoogwoud.
•

De verkeersdrukte op de Herenweg vraagt om een oplossing. Op drukke
dagen kunnen de bewoners hun pad niet af en fietsers raken in de
verdrukking. Wellicht in combinatie met woningbouw Hoogwoud Noord een
ontsluitingsweg te creëren voor het zware verkeer op de Herenweg en
ontsluiting voor verkeersstroom van en naar De Boet,

• Aldi, benzinestation en Hooghe Heeren. Zowel fietsers als automobilisten,
vrachtverkeer en landbouwverkeer, met grote tractors en aanhangwagens,
moeten gebruik maken van dezelfde weg.
• De dorpsraad Hoogwoud wil een herinrichting van de Burg. Hoogenboomlaan
en de winkelstraat om het beter toegankelijk te maken voor ouderen en
kinderwagens.
• De Dorpsraad wil de faciliteiten die aangeboden worden in de Lindehof
minimaal op het huidige niveau handhaven.
• Behoud speeltuinen in alle wijken van Hoogwoud. Sociale omgeving en
plekken die uitnodigen om buiten te spelen, waardoor jeugd meer beweging
krijgt.
7. Jaarvergadering Dorpsraad Hoogwoud.
We zullen kijken of het in het voorjaar kan, vanwege de huidige toename van coronagevallen.
Onderwerpen: de wijkagent, buurtbemiddeling.

8. bestemming potje Muziek Opmeer. i.s.m. muziekaanjagers.
Op uitnodiging is Glen Liebaut aanwezig. 1 van de muziekaanjagers Opmeer: Er is een budget voor
muziekbeleving in het dorp Hoogwoud. Er zijn in de andere dorpen al succesvolle avonden geweest,
nu is Hoogwoud aan de beurt. Het is een samenwerking met de gemeente en de dorpsraad.
Muziek Opmeer komt voort uit de muziekschool. Het potje is voormuziekeducatie en
muziekparticipatie. Voor kinderen kan het binnen schools en naschools. Voor jongeren wordt in
Pardoes veel gedaan en is een apart potje voor.
Ideeën:
-

Het kan gebruikt worden als muzikanten willen optreden, kan het potje gebruikt worden om
loon te betalen, want ze moeten ook levensonderhoud betalen. Dit kan met tussenkomst van
de dorpsraad of de muziekaanjager.
Samenwerking met scholen.
Samenwerking met Jimpy Play een stratenspeeldag.
Tim de Haan en Kees Vriend vragen voor dorpsfeest.
Fancy Fair weer opstarten met muziek.
Samenwerking met ouderenbonden.

Antonet: Een muziekactiviteit voor de middengroep zou leuk zijn.
Wat voor acties komen hieruit voort?
9. Punten voor overleg met college op 7 december 2021.
-

Hoe wordt de bereikbaarheid van Hoogwoud geregeld tijdens vernieuwing A.C. de Graafweg en hoe
kunnen de fietsers veilig naar Opmeer, Hoorn en De Veken?

-

Hoe staat het met de voortgang van het IKC Hoogwoud.

-

Voortgang CPO-project Hoogwoud

-

Woningbouwlocatie voor Hoogwoud nadat Herenweide vol is?

-

Hoe staat het met het vermelde besluit omtrent de oplossing voor de overlast op de Herenweg (zie
vorige notulen)

-

Wat kan er gedaan worden aan de situatie op de Mienakker, waar veel wandelaars en fietsers
gebruik van maken, evenals het landbouwverkeer. (Afgelopen tijd 2 auto’s in water beland)

-

Ecologische vijver Hoogwoud is opvangbekken regenwater Hoogwoud. Wanneer is de andere vijver
aan de beurt voor renovatie?
Toen de ene kant van de vijver gerenoveerd is en ecologisch gemaakt, zou de andere zijde mettertijd
ook gedaan worden.

-

Planten nieuwe bomen. Op braakliggende stukken land (van de
gemeente)?
Milieu/Opwarming van de aarde.

-

Zelfbewoningsplicht voor kopers nieuwe huizen. Tegen woningnood.

10. Voortgang CPO.
Adrie: Het wordt een CPO-ouderen project. Er is overeenstemming met de gemeente over de locatie
aan de Herenweg. Er is ruimte voor appartementen en een vrije kavel. De stichting heeft een nieuwe
voorzitter. Er zijn gesprekken over voorwaarden.
Het CPO-jongeren project heeft tegenwind en kan nog wel enige jaren gaan duren. Daar moeten ze
bericht over krijgen d.m.v. een nieuwsbrief. (actie Robin)
11. Rondvraag.
Antonet: Er gaan verhalen van overlast in Hoogwoud. Antw.: Doorsturen naar de wijkagent.
Adrie: Deze week 2 auto`s te water aan de Mienakker. Deze weg is veel te smal als doorgaande weg
en het landbouwverkeer.
12. Volgende vergadering op 25 januari.
13. Sluiting.

