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Bestuurlijk overleg dorpsraad Hoogwoud bij Adrie Vlaar Burg. Hoogenboomlaan 25 
Dinsdag 21 juni 2016 om 20.00 uur 
Afwezig met afbericht: Bart en Mariska 
 
1.Opening door Adrie 

  
2. Medelingen: 
- fusie Vereniging van Kleine kernen met Platform Dorpshuizen 
Adrie en Antonet zijn naar de fusievergadering geweest, want de fusie moet 
goedgekeurd zijn door de leden. Dhr Nico Bijman,( dorpshuis  de Brink uit Obdam )is 
gekozen tot voorzitter van de nieuwe vereniging. 
Adrie: De fusie was noodzakelijk om subsidie te ontvangen van de provincie. 
 

- 5 mei historische fietstocht ongeveer 200 deelnemers. 
Antonet: Er was gehoopt op meer jeugdige fietsers. 
 
Binnengekomen stukken : 
-Vraag van andere dorpsraden voor overleg over subsidie 
- Brief van A.  Martherus en C. Mul over P. Bossenstraat. 
N.av. het leefbaarheidsplan Hoogwoud word er actie ondernomen in de Pieter 
Bossenstraat. Maar niet in overleg met de bewoners. 
Antonet: De dorpsraad en de bewoners hebben een brief gekregen van de 
gemeente.  Er was op 15 juni   gelegenheid om de plannen te zien 
- leefbaarheidsplan van Aartswoud ( ter kennisgeving) 
- vraag I. Assies over het wijkteam. ( actie Ingrid) 
- brief van de gemeente over Andre Bijlsma. De opbouwwerker van MEE/ de Wering 
zal zijn functie neerleggen. 
Peter: Mevr. Vera Philips (vrijwilligers) stopt  ook met haar werkzaamheden. 
 
Uitgegane stukken: 
-Bezwaarschrift naar gemeente over korten op de subsidie van de dorpsraad. 
Antonet: Er wordt door de gemeente veel gekort op subsidies, dat geeft veel onrust. 
Er is veel onbegrip bij vrijwilligers, die geen zin meer hebben om vrijwilligerswerk te 
doen, als de gemeente niet over de brug komt. 
Peter: 
Er zit nog veel in de subsidiepot. Er valt nog veel te verdelen. Het hangt er vanaf, 
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. 
-Brief naar gemeente het kruispunt Burg Hoogenboomlaan/Herenweg/ 
Oosterboekelweg. 
Dit is afgewezen door de gemeente, die wil het in eigen hand houden. 



 

Adrie: Hier nemen we geen genoegen mee. We komen hierop terug in het overleg 
met B.W. 
 
3. Notulen van dorpsraadvergadering 7 april 2016 
Notulen goedgekeurd en komen op de website. 
 
4. Voortgang centrumplan, Aldi.       (Naar overleg met B&W) 
Adrie: De plannen zijn, dat de Aldi in oktober de deuren opent. 
Eerst wordt pompstation Avia gebouwd, pas dan zal het oude pompstation en het 
oude gebouw Tuk worden gesloopt. 
 
5 Voortgang Hertenkamp       ( naar overleg met B&W)  
De PR is goed. De omwonenden weten wat er gaat gebeuren. Er stond laatst een 
stuk in de krant. En op de facebookpagina van de dorpsraad staat ook geregeld iets. 
Ook over de bouwwerkzaamheden van de Aldi. 
 
Over de werkgroep hertenkamp, die opgezet moet worden, is  het verstandig om 
daar iemand in te hebben met verstand van dierenhouderij. 
Voorstel: Sandra van de Brink: Gevraagd wordt of Mariska haar wil benaderen. 
 
6 De Lindehof / 10 Ontwerpnota Wijksteunpunten. Commentaar Adviesraad 
Sociaal Domein en werkgroep Sociaal Domein. 

( Naar overleg met B&W) 
De dorpsraad maakt zich grote zorgen over het functioneren van de  Lindehof op de 
lange termijn. 
De gemeente wil dat de Lindehof een wijksteunpunt is voor alle groepen, niet  
alleen voor senioren. 
In Spanbroek is de Schakel, dat wordt beheerd door de Omring. 
Er is het MFA, Pardoes, dat wordt beheerd door SJJO, Wiebo Beenen. 
Er is de Lindehof met activiteiten voor vooral senioren. 
 
 
 
8.  Gemeentelijke informatie richting burgers/senioren 
Er is een brief richting gemeente gestuurd, over het gebrek aan gemeentelijke 
informatie.  Er is geen antwoord op geweest. 
De gemeente zet in op digitale informatie op website en links en landelijke websites 
voor bouwplannen. Wijkteam.nl voor hulp. 
De gemeente moet meer aandacht geven aan communicatie naar de burgers. 
Anders is burgerparticipatie een loze kreet. 
De gemeente heeft informatieplicht. 
 
9. Onderwerp openbare vergadering 
Er is een brief gegaan naar wethouder Stoker, dat de dorpsraad een openbare 
vergadering wil in het najaar, over de verkeerssituatie bij de Boet en de nieuwe Aldi. 
Dat is door de gemeente afgewezen, want de gemeente wil dit in eigen hand houden 
en pas later over de verkeerssituatie plannen maken. 
De dorpsraad vind dit voor de gemeente een uitgelezen kans om burgerparticipatie  
gestalte te geven. De gemeente zal meer medewerking voor zijn plannen krijgen, als 
het transparant is en tijdig de bevolking bij zijn plannen betrekt. 



 

 
10. Verkeersstromen 
De dorpsraad maakt zich grote zorgen over de toename van het verkeer. Vooral 
tijdens de kerstdrukte van de Boet en als de nieuwe Aldi straks open is. 
 
Er is gesproken over een nieuwe toegangsweg richting de Boet en deAldi. 
Opties zijn: een weg evenwijdig aan de dr Poolstraat. Een weg vanaf de Veken. 
Adrie: Misschien kan de eenrichtingsweg Burg. Hoogenboomlaan omgedraaid 
worden om de Herenweg te ontlasten. 
 
Nr 8 en 9 gaan naar het overleg met B&W. 
 
11. Rondvraag 
-Waarover overleg met B&W op volgende vergadering op 20 september? ( zie 
notulen 
- Stukje in de krant ( actie Antonet en Adrie/ Peter) 
- Het afwachten is op de gezamenlijke vergadering van de dorpsraden en de 
gemeente. Dan weten we of de dorpsraad nog wel bestaat. 
- Zijn er nog opmerkingen over de notulen van het overleg met B&W van 15 maart. 
Moet die ook op de website? 
Alleen over de actiepunten. 
 
Vergadering met alle dorpsraden over de gemeentelijke subsidie donderdag 29 
juni in t Kerkhuys Spanbroek    (zie punt 7) 
 
- Overleg met B&W op dinsdag 20 september in het gemeentehuis 
 
- Volgende dorpsraadvergadering op 6 september of 11 oktober in Stal 
Hoogwoud. 
 N.B De datum hangt af van het overleg met alle dorpsraden en de gemeente  
 
Datum  overleg met alle dorpsraden en de gemeente? 
 
12 Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


