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Notulen bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud 20 juli 2021 
in De Lindehof. 
 
Aanwezig: Burgemeester Gerard van den Hengel, Wethouder Herman ter Veen, ambtelijke 
ondersteuning Marion Holzman, Peter, Adrie, Lara, Antonet (notulist), en Robin en Tanja.(beheerder 
De Lindehof) 
Afwezig met afbericht: Bart en Mariska. 
 
1 Opening, 
 
Dre voorzitter heet de nieuwe burgemeester welkom met de wethouder en Marion en de andere 
aanwezigen. Er volgt een voorstellingsrondje. Lara en Robin zijn er nog niet zo lang bij. De 
Dorpsraad Hoogwoud is er erg blij mee, want het is moeilijk mensen erbij te krijgen, die zijn 
geïnteresseerd voor zaken op de langere termijn en belangen behartigen voor andere mensen. 
 
2 Mededelingen, 

-  Gerard van den Hengel is op 1 juli geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Opmeer 
en uitgenodigd op deze vergadering.            Wanneer is er een rondleiding door Hoogwoud?  

- Op  12 augustus van 18.00 uur tot 21.00 uur. Verzamelen op de fiets voor De Lindehof voor 
een fietstocht door Hoogwoud voor de hoogtepunten en de actuele knelpunten. 

- 17 juni bijeenkomst over de huidige woningmarkt van stichting Dorpswerk NH. Het verslag 
van die bijeenkomst is doorgestuurd. 

-  
3 Ingekomen stukken. 

- Poldi heeft aangegeven niet verder te willen gaan als dorpsraadslid. 
- Voorlopig laatste nieuwsbrief van platform Zorg & Welzijn. Penny Biere verzorgde het 

contact tijdens de lockdown. Het werd zeer gewaardeerd. Misschien komt er een vervolg. 
- WBTR- handboek toegestuurd door Penny Biere.                           (actie Antonet) 

 

4 Uitgegane stukken. 

- Poldi een bevestiging gestuurd. Er gaat nog een bedankje naar hem om hem te bedanken voor 
zijn inzet.                                                                                          (actie Antonet) 

- De nieuwe bezetting van de dorpsraad komt in de gemeentegids. 
 

 

5 Notulen dorpsraadvergadering 2021-5-25   Goedgekeurd en kan op de website 

 



6 Notulen gezamenlijk overleg met de gemeenteraad 2-3-2021 

Zijn binnengekomen ter informatie en worden behandeld op het volgend overleg volgend jaar. 

 

7 Voortgang  C.P.O. –project jongeren en ouderen. 

 

10 juni was er een gesprek met het sectorhoofd Grondgebied zaken en de wethouder op het 
gemeentehuis. 

In Hoogwoud kan er alleen gebouwd worden op inbreilocaties. Dat zijn er maar enkele. De 
Dorpsraad heeft zelf locaties op het oog. Voor jongeren Locatie Oeverwal en voor de senioren langs 
de Herenweg. Dan moet er een bestemmingsplanwijziging aangevraagd worden door het 
stichtingsbestuur. Die is nu opgericht. Een bestemmingsplanwijziging zal ongeveer 36 weken duren 

Voor jongeren zijn er 40 aanmeldingen uit Hoogwoud. 

Voor senioren zijn er 60 aanmeldingen, van mensen die kleiner willen wonen en een gezinswoning 
vrij maken als ze door kunnen stromen. 

De dorpsraad wil zich speciaal inspannen voor startende jongeren, omdat die het moeilijk hebben op 
de huidige woningmarkt. We willen ze behouden voor het dorp, om voorzieningen op peil te kunnen 
houden. En zo de leefbaarheid. 

 

8 Invulling gebied Adelaar/ Wulfram . 

De wethouder: voor Hoogwoud zijn 24 voorstellen op papier gezet. In augustus krijgt Hoogwoud de 
gelegenheid om daar iets over te zeggen. Voor jongeren, of voor ouderen of een combinatie.? 

Het IKC is klaar in 2024. Er is vertraging, omdat Berend Botje besloten heeft om ook in het IKC te 
gaan. Daarom moeten de plannen aangepast worden, maar er komt meer ruimte vrij. 

De Dorpsraad Hoogwoud heeft een voorkeur voor koopwoningen voor jongeren. Niet voor huren. 

In het Schering museum komen huurwoningen voor jongeren. Terwijl er een groot gebrek is aan 
betaalbare koopwoningen./appartementen voor startende jongeren. 

 

9 Reconstructie A.C. de Graafweg. 

De Dorpsraad Hoogwoud wil zijn zorgen neerleggen over de verkeersveiligheid en de 
bereikbaarheid, tijdens en na de werkzaamheden van de nieuwe A.C. de Graafweg. Voor de 
werkzaamheden zijn er toezeggingen gedaan door de provincie over de verkeersveiligheid en natuur 
en milieu. Waar er enkele van zijn teruggedraaid. 

De burgemeester en de wethouder: De provincie zal zorgdragen voor een verkeersveilige 
aanpassingen en omleidingen tijdens de werkzaamheden. De verplichte snelheid blijft laag 

Er blijft altijd een verkeersveilige oversteek naar Opmeer/ Hoogwoud tijdens het werk. 



De Dorpsraad Hoogwoud; Vooral voor langzaam verkeer is de verkeersveiligheid van belang. Dus 
een veilige route naar de overkant.  Er zijn Hoogwouders bezorgd om de bereikbaarheid van het dorp 
tijdens en na de werkzaamheden. 

Burgemeester en wethouder; De gemeente kan kijken of er een fietspad mogelijk is. 

 

10 Rondvraag;  

Burgemeester bedankt ons voor de uitnodiging: volgend jaar zijn gemeenteraadsverkiezingen. De 
Dorpsraad Hoogwoud kan standpunten doorgeven aan de politieke partijen, die schrijven nu hun 
verkiezingsprogramma. 

Lara; overleg met de wijkagent zal ze met iedereen terugkoppelen, na de zomervakantie. 

Antonet: is nog bezig met aanschaf laptop. Tot die tijd verouderde versie Outlook. 

Dit jaar geen jaarverslag in de DVG. Maar een algemeen stukje over de initiatieven in Hoogwoud 
over woningbouw. Om zo Hoogwoud op de hoogte te brengen over CPO jongeren en ouderen en het 
IKC.                                                                                                                  ( actie Antonet) 

 

De wethouder: 

- Glasbakken bij de Spar gaan naar de Aldi ondergronds. Het plein bij de Spar zal worden opgeknapt. 
De gemeente wil meewerken aan een reconstructie van de Burg. Hoogenboomlaan om die beter 
begaanbaar te maken voor langzaam verkeer. 

- Op 4 september komt er een open dag van het Scheringamuseum in zijn huidige staat met kunst 
erin. 

- De Toekomstvisie Opmeer 2030 is vastgesteld en zal worden gepresenteerd tijdens de Dag van de 
Toekomst. (De Dorpsraad Hoogwoud zou graag de Toekomstvisie presenteren tijdens een algemene 
jaarvergadering, als dat kan.) 

 

11 Volgende vergadering op 7 september 2021. 

 

Op de agenda standpunten Dorpsraad Hoogwoud. 

 

12 Sluiting  

  


