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Notulen bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud 25 januari 2022 
In  De Lindehof. 
Aanwezig: Adrie, Peter, Robin, Antonet (notulist), Bart en Lara online. 
 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen 
 

-  Onderzoek gebruik wijksteunpunten van de gemeente Opmeer (De Lindehof) op 24 
januari (online)  Antonet en Peter waren erbij voor De Lindehof. 

Het is een onderzoek naar de toekomst om de functie van wijksteunpunten uit te breiden. 

De Dorpsraad Hoogwoud heeft het belang van De Lindehof voor de Hoogwoudse samenleving 
besproken. De Lindehof doet het prima, en wil zelf ook kijken naar uitbreidingsmogelijkheden. 

- Is er een nieuwsbrief voor CPO-jongeren.                         ( actie Robin en Adrie) 
- Rabo Club Support = E 130,91 
- Deskundigheidsbevordering voor Dorpsraad Hoogwoud.  
- 9 december overleg met dorpsraden en B&W over IKC, wonen, groenbeheer.                                                                     
Adrie en Antonet  online. 

Voortgang IKC Hoogwoud is besproken. Adrie voorzitter Dorpsraad Hoogwoud; Het 
participatieproces van het IKC is geen succes. Het plan, voortkomend uit het participatietraject met 
dorpsraad, omwonenden en een werkgroep is veranderd. Dat is  niet gedeeld. Via de media werd dat 
openbaar. Vraag: Kan het alsnog naar de werkgroep? 

 
3. Ingekomen stukken. 
 

- Aanmeldingen voor CPO-senioren. Doorsturen naar Adrie. 
- Vraag bemiddeling  zwerfafval Hoogwoud. Zie punt 9. 
- Financieel overzicht 2021 door Peter.                 Is besproken. 
- Coronanoodfonds. De Dorpsraad Hoogwoud zal het publiceren voor particulieren. 
Verenigingen en bedrijven hebben financiële steun ontvangen van de overheid.   
- Actie oud papier door Gemeenschapsraad De Weere. Antw: Nee, de verenigingen 
kunnen dat zelf.                                                                                     

 

 

 



4. Uitgegane stukken 

- Standpunten Dorpsraad Hoogwoud voor gemeenteraadsverkiezingen 2022  
naar de politieke partijen. 

 
• 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.  
 
Van verscheidene politieke partijen antwoord gehad en nieuwsbrieven. 

 

+  Punten van overleg met B&W op 9-12-2021: 
- 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 de woningnood. 
 
 

5. Notulen dorpsraadvergadering 2021-10-26 

Aangepast en goedgekeurd. Kan op de  website. 

 

6. CPO-plan voor senioren 

Het gaat om 10 appartementen en een vrijstaande stolpwoning op de locatie achter Herenweg 50/52. 

Het stichtingsbestuur is in oprichting : Cees Verhage voorzitter, Wil Mens ; secretaris, 

Cees Ursem penningmeester. Adrie ondersteund als ontwikkelaar. De statuten worden opgesteld. 

Dan kan de stichting het plan indienen bij de gemeente.  Het is een project voor Hoogwouders om 
oude woning in  Hoogwoud te kunnen verkopen, om zo doorstroming te bevorderen. 

Inschrijfgeld is E1000,-. De koopprijs is rond de 3 ton. 

 

7. Jaarvergadering Dorpsraad Hoogwoud ? 

Jaarvergadering in mei?          Onderwerpen: 

• Het CPO-Senioren. 
• Kennismaken met de wijkagent. 
• De verkeerssituatie Herenweg/Middelweg. 
• De situatie van het IKC 



Robin; De Dorpsraad presenteren op youtube of facebook met een filmpje of presentatie, voor het 
contact met de achterban. Door de corona is er lang geen contact geweest. 

Antw; Goed  idee. In de donkere dagen van volgend jaar. Nadenken over vorm en inhoud. 

Jaarvergadering komt op de agenda voor de volgende vergadering. 

 

8. Bestemming potje Muziek Opmeer 

Antonet: N.a.v. de vorige vergadering heb ik contact gezocht met de dominee van de hervormde 
kerk; met de vraag of er muziek gemaakt kan worden in de kerk. Op woensdagochtend is er 
gezamenlijk koffiedrinken voor belangstellenden. Als er dan muziek gemaakt  kan worden, is heel 
mooi. Glen is ermee bezig. 

Plannen:  -          Opening Dorpspomp,         -       KBO, Muziek voor Ouderen                                                  

           -             Muziek in de Kerken.       -         Muziekfeest Corona Ten Einde! 

 

9. Zwerfafval Hoogwoud 

Rapersgroep Hoogwoud heeft een goede samenwerking met De Boet. 

Ze hebben contactgezocht met de gemeente over de parkeerplaats bij het zwembad. Daar rapen ze 
zwerfafval, maar daar staat geen afvalbak. Een wens van de  rapersgroep is om daar een afvalbak te 
hebben. 

De Dorpsraad Hoogwoud is gevraagd te bemiddelen.                               

Lara: Ik heb contact gehad met scholen, wijkagent, andere dorpsraden over het thema zwerfafval. 

 

10. Rondvraag 

*De gemeente is bezig met het verwerven van bouwgrond naast Hoogwoud-Oost voor ongeveer 300 
woningen.   Antw: Voor Hoogwoud een positieve ontwikkeling. 

*Lara  begint een studie, waardoor ze minder tijd heeft voor de dorpsraad. 

* We blijven vergaderen in De Lindehof. Lara en Bart kunnen online meedoen. 

 

11. Volgende vergadering op 19 april in De Lindehof. 

 

12. Sluiting 


