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Vergadering:
Aanwezig:
Afwezig:
Gasten:

16 oktober 2017, 20.00 uur in de Herboren Toren
Helga Wagemaker, Aad Kramer, Hans Verheggen, Jacco Stuijvenberg, Willy Schipper,
Cees Rutsen en Elli Ruijter
geen
geen

Helga opent de vergadering en heet ieder van harte welkom .
Huishoudelijke mededeling: Volgens statuten is het toegestaan dat secretariaat en
penningmeesterschap kan worden uitgevoerd door één persoon. De inschrijving en uitschrijving van
bestuursleden bij KvK is inmiddels geregeld door Elli.
1. Notulen vorige vergadering 11-9-2017
- Toegevoegd aan de notulen: De ronde tafel bij het mededelingen bord wordt deze winter gemaakt
door leerlingen van het Regius College. Jacco geeft vooraf aan wat de bijbehorende kosten zijn.
- Voortgang wensenlijst Gemeente: contactpersonen voor de gymzaal en wandelroute zijn nog niet
bekend. Is in behandeling.
- Oproep voor nieuwe leden van dorpsraad komt in Brugpraat.
- Uitvaartvereniging heeft gevraagd om exemplaar van Brugpraat vanwege de advertentie die zij
hierin plaatsen. Helga zal dit regelen.
- Aan de oproep op de website om je mening te geven over weidevogelbeheergebied in Polder B is
door één iemand gereageerd. Helga heeft ook contact gehad met familie van Schie. Zij geven aan
tegen dit beheer te zijn, vanwege mogelijke diverse verboden op hun land.
- Helga heeft contact gehad met HVC over de oranje containers. Deze kunnen niet vaker worden
geleegd. Het voorstel om de groene containers minder vaak te legen kan niet worden uitgevoerd. Als
mensen tekort hebben aan één oranje container kunnen zij gratis een extra container aanvragen bij
HVC. Helga zal dit op Nextdoor en website zetten.
2. Lijst met aandachtspunten
- Groenstrook achter woningen Zwanenplein, wordt meegenomen bij veldbezoek gemeente.
- Opknappen voetbalveld/IJsbaan: Helga zal hierover contact opnemen met Dymph Mosch over de
stand van zaken van het snoeiwerk uitgevoerd door vrijwilligers. Wellicht als actie uitvoeren tijdens
NL Doet.
- Asfalt achter Zwanenplein bij garages: Helga heeft contact gehad hierover met gemeente. Aad
heeft contact met bewoners gehad en er is nog niets gedaan. Helga neemt dit op met Sigge van de
Veek.
- Wandelpaden: Willy neemt hierover contact op met gemeente nadat bekend is wie hier over gaat.
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- Verkeersplan/problematiek: Cees geeft aan dat actie nu bij de gemeente ligt. Dhr. Watertor is
hiermee bezig. Er is ook contact geweest met Hoogheemraadschap, over de bermen van de Grote
Sloot.
- Oplaadpunt e-bikes; Jacco heeft contact gehad met fietsbond. Zij geven aan dat het op de kruising
niet zinvol is om hier een oplaadpunt te maken. Mensen zitten hier tekort om de e-bike voldoende te
kunnen opladen. Het idee wordt geopperd om dan eventueel een oplaadpunt te maken bij de
Oldskoel. Cees neemt dit idee op met Oldskoel. Uitgezocht wordt wat het kost om oplaadpunt te
maken.
3. Update herstel vlotbrug
- Ieder heeft het verslag ontvangen van de bijeenkomst van de Dorpsraad, WaakSaam en Provincie.
Naar WaakSaam is een mail gestuurd hoe een ieder die schade lijdt door de stremming een aanvraag
kan doen voor vergoeding. Hierop is antwoord met een aanvraagformulier gekomen.
- Voor de bijeenkomst over de vaste oeververbinding is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Helga
gaat hierover contact opnemen.
4.Veldbezoek gemeente 3-11-2017
- Op vrijdagochtend 3 november zal het jaarlijks veldbezoek plaatsvinden. Gestart wordt bij de
Oldskoel. Een verslag van vorig jaar zal naar iedereen nog een keer gemaild worden.
Punten om te bespreken:
- Diepe gaten in de berm langs de weg Grote Sloot
- Hoogte van de rand van de weg voor fietsers
- Zwanenplein asfalt en bomen achterzijde
- Verlichting bij afrit Westfriesedijk naar fietspad (mogelijkheid voor zonnecollector)
5.Bespreken jaarvergadering 27-11-2017
- Hans zal datum vastleggen bij Janny Paarlberg voor jaarvergadering in Herboren Toren
- Beamer en scherm zijn aanwezig in Herboren Toren en zullen worden gebruikt
-Versterker en microfoon aanwezig bij Cees Zwart. Cees Rutsen regelt dat deze ook aanwezig zijn
- Helga nodigt WaakSaam en Provincie uit om uitleg te geven over het herstel van de Burgervlotbrug
- Helga nodigt iemand van de provincie uit om uitleg te geven over de vaste oeververbinding
- Punten van het veldbezoek zullen worden gecommuniceerd
- Stand van zaken rondom het verkeersplan worden besproken
- Aad zal de wijkagent Willem van Veen uitnodigen om toe te lichten wat zij rol en taken zijn in ons
dorp
- Dick Leeuwenkamp en Henk Rens worden uitgenodigd om naar de vergadering te komen zodat we
afscheid van hen kunnen nemen. Aad doet woordje. Wie regelt cadeautje?
Uitnodiging voor de jaarvergadering zal worden vermeld in de Brugpraat, op de website en via
Nexdoor.
6. Stand van zaken / wat er verder ter tafel komt
- Brugpraat zal deze week verschijnen. Flyer over het programma van Herboren Toren wordt
meegestuurd. Besproken wordt dat wij dit niet voor niets willen doen. Voor vergaderingen van de
Dorpsraad in Herboren Toren wordt een factuur gestuurd. Vraag is om voor rondbrengen ook een
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vergoeding te vragen. Voorstel is om voor het rondbrengen van de Flyer één vergadering gratis
gebruik te kunnen maken van de Herboren Toren. Helga zal dit met Jannie Paarlberg bespreken.
7. Rondvraag
Hans vraagt hoe het geregeld is met de contributie van de Brugpraat. Op de jaarmarkt hebben heel
veel mensen hun contributie al betaald. In de komende brugpraat komt een oproep voor degene die
nog niet hebben betaald dit over te maken op de rekening van de Dorpsraad. Hierna zullen de
bezorgers tijdens het verspreiden van de wintereditie mensen aanspreken als nog niet betaald is.
Aad vraagt of het mogelijk is om een reiskosten vergoeding te betalen aan leden van de Dorpsraad
die voor een vergadering ver weg moeten reizen. Er wordt besloten om een km vergoeding te geven
van 0,19 cent per km als de vergadering verder weg is dan 10 km. Leden kunnen bij Elli aangeven
waar ze heen zijn geweest, hoeveel km ze hebben gereden en hun bankrekeningnummer.
Helga geeft aan dat er deze week een bijeenkomst is in Callantsoog waar ze heen gaat. Het gaat over
het exploiteren van “de Kolfweid” en Helga is benieuwd hoe zij omgaan met de locatie voor de jeugd.
Om22.00 uur sluit Helga de vergadering.
Oktober 2017:
VB
*
*

ONDERWERP
Groenstrook achter woningen
Zwanenplein
Snoeiwerk Voetbalveld/IJsbaan

*

Wandelpaden door agrarisch gebied

*
*
*

Vaste oeververbinding
Verkeersproblematiek
Tafel bij mededelingenbord /bankje

*

Oplaadpunt

WAT
Het is een rommeltje

STATUS
Veldbezoek

Drainage/onderhoud
door vrijwilligers
Gedeeltelijk
onbegaanbaar
Haalbaarheid/plannen
Verkeersplan
Laten maken door
leerlingen Regius
College (actie Jacco)
Bij Oldskoel navraag
over de kosten

Overleg Helga met
Dymph Mosch
Wil doet navraag
gemeente
Wordt aan gewerkt
Reactie gemeente
Voorjaar 2018
ingepland
Cees zal dit met
Oldskoel opnemen
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