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Notulen bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud 16 maart   digitaal. 
Afwezig met afbericht: Poldi en Mariska.  Notulen door Antonet 
 
 
1. Opening digitaal contact maken gaat moeizaam. Antonet alleen audio. 

 
 

2 Mededelingen 
 

- Thema Zwerfvuil; door Lara 

 
• Ik ben vorig jaar september met de gemeente in contact geweest over het zwerfafval probleem toen 

ik samen met Basisschool de Adelaar een opruimactie en informatiedag organiseerde in het kader 
van World Clean Up Day. Ik zou door de gemeente worden uitgenodigd om hier een (breder, 
structureel?) vervolg aan te geven, maar helaas is dat niet van de grond gekomen. Op welke manier 
kan de dorpsraad hier iets mee? 
  

• Ik heb contact gehad met een bezorgde inwoner uit Hoogwoud die gesignaleerd heeft dat er op 
meerdere parkeerplekken, onder andere dichtbij de Wulfram, wordt gebruikt en zeer waarschijnlijk 
ook gedeald. Er worden ballonnetjes, zakjes, tie wraps (!) en wegwerphandschoenen gevonden. Er is 
via Fixie een melding gemaakt, van waaruit de terugkoppeling is gegeven dat de wijkagent dit op zou 
pakken. Maar omdat het gebruiken/dealen nog volop wordt geconstateerd, is de vraag of/wat er (al) 
aan dit probleem wordt gedaan.  
 

- Dorpsraad: Contact maken met de andere dorpsraden om met een gezamenlijk standpunt te komen 
over zwerfafval en contact maken wijkagent over dealen in Hoogwoud. (Is gedaan) 
 

- Stichting CPO-jongeren Hoogwoud opgericht:     
Dit zijn Gert Jan Pronk, Joop Beuker en Wil Mens. 
 

- 23 maart digitale voorlichtingsavond over voorkomen grensoverschrijdend gedrag. P. Biere 
 

3 Ingekomen stukken 
 

- Rouwkaart van onze burgemeester 
- Factuur rouwadvertentie (is betaald) 
- Lijst aanmeldingen Seniorenhof Hoogwoud. 
- Over arbeidsmigratie van stemwijzervoordetoekomst.nl. 
- Subsidie binnengekomen. 

 

Gemeente Opmeer 



 

4. Uitgegane stukken  

- Rouwadvertentie in de krant n.a.v. het overlijden van Burgemeester Nijpels met de 
gezamenlijke dorpsraden van de gemeente Opmeer. 

- Peiling in de media naar woonbehoefte senioren van Hoogwoud. 
 

5. Notulen dorpsraadvergadering 2021-02-09.    Goedgekeurd, kan op de website. 

 

6. Overleg met de gemeenteraad Opmeer op 2-3-2021.   

Aanwezig Adrie en Robin. Door naar de volgende vergadering. 

 

7. Voortgang C.P.O. –project.      door Adrie    

 
- Wij moeten nu de statuten nog doorlopen en dan de Stichting oprichten. De kosten van het 

oprichten van de stichting worden voorgefinancierd door de Dorpsraad Hoogwoud ad. 
-  € 1500,-. Daarna kunnen zij de Jongeren aanschrijven met een inschrijvingsformulier. Deze 

worden dan geïnd met een bedrag van € 500,-- die zij terugkrijgen als zij niet ingeloot 
worden.  
 

- Daarna zal de Stichting de afspraken met de eigenaar van de grond vastleggen en de architect 
opdracht verlenen voor zijn werkzaamheden. 

 

- Ik ben nog bezig de prijs vast te stellen van het project, waardoor wij ook de jongeren een 
inzicht kunnen geven in de kosten. 
 
 

- Ik wil deze Stichting gelijk ook mogelijkheden geven om een CPO project voor senioren te 
realiseren. 
 
 
Vraag: Al een nieuwsbrief naar de jongeren?      Antw: Nee, nog niet, eerst de prijs voor de 
woningen vaststellen. 

 

 

 

 

 



8. Voortgang Woonruimte voor senioren   door Peter en Adrie 

 

Peter: Er zijn nu 59 aanmeldingen van senioren, die in Hoogwoud kleiner zouden willen wonen in 
een soort hofje, waar ook zorg mogelijk is, zodat ze niet nogmaals moeten verhuizen. 

Adrie: De Dorpsraad is verrast door de grote hoeveelheid aanmeldingen en gaat hiermee naar de 
gemeente. 

 Vraag: Is het handig om in de volgende DVG en op andere media een stukje te plaatsen over de 
grote belangstelling voor seniorenwoningen en dit ook te melden aan de verschillende fracties van de 
gemeente, alsmede op de website. Tevens aangeven dat wij hier met volle energie aan gaan trekken. 

In de DVG (door Peter) : 

Woonruimte voor Senioren   

Seniorenappartementen met of zonder zorg. Wees er op tijd bij! 

Het aantal appartementen voor woonruimte voor senioren heeft ieders verwachting overtroffen. Wel 
57 senioren hebben gereageerd. Zij zouden graag in Hoogwoud willen blijven wonen. We hopen, dat 
er in Hoogwoud seniorenappartementen, een Seniorenhof, of andere woonvormen voor senioren 
zullen komen. 

(Actie Peter : Op de website en media     Actie Antonet:  De politieke partijen en de gemeenteraad.) 

N.B. Robin: biedt aan taak CPO. Welke?  

N.B.  Adrie: CPO- jongeren eerst, dan Senioren hof. 

9. Toekomstvisie Opmeer 2030 

Aanwezig Adrie en Lara.  Door naar de volgende vergadering 

10. Rondvraag 

Adrie: Helaas gaat het ontwerpen voor de renovatie van de Burg Hoogenboomlaan door Hogeschool 
Leeuwarden dit schooljaar niet door. 

Antonet: Is er plek voor woningbouw voor b.v. arbeidsmigranten of Tiny Houses op industrieterrein 
de Veken 4.? Adrie: nee, alleen industrie. 

 

11. Volgende vergadering op dinsdag 13 april in de Lindehof om 20.00 uur. 

 

12. Sluiting 


