Notulen van de dorpsraad van 16‐9‐2009.
Plaats;dorpshuis de klimop
Aanwezig; gehele dorpsraad

aanvang 20.00 uur
Publiek; 20 personen,zie presentie lijst.

Opening.
Om 20.05 opent Siem de vergadering. De twee nieuwe leden Ed Burger en Rein de Jong worden
voorgesteld.
Mededelingen.
Waarom is er zo lang geen dorpsraad geweest;door de verbouwing van het dorpshuis en door de
instroom van nieuwe leden werd een datum prikken bemoeilijkt (vakanties) .Vanaf nu zullen we
proberen elke 3 maanden een dorpsraad te houden.
Op 1 oktober komt B&W naar ons dorp. De zaal is open voor publiek vanaf 19.30.
De notulen van 4‐12‐2008 worden goedgekeurd maar de datum moet wel aangepast worden.
Post in/uit.
Petra behandelt de post o.a ter inzage structuurvisie Harenkarspel,ook te vinden op
internet,wandelpaden plan Sint Maarten. Het project Thuis in het Groen heeft in februari en mei
gelopen maar wat er precies uitgekomen is is nog niet bekend.
De bewoners van de Elzensingel hebben een brief gestuurd naar de gemeente i.v.m het
parkeerprobleem.Ook is er een brief van de gemeente met de vraag suggesties te geven voor twee
nieuwe straatnamen voor plan 2 en 3.Na het voorlezen van de beperkingen komen we op Geert Sloof
straat,Lampionnenhof en Keuvelhof.
Petra meldt dat alle dorpsraden in het kader van de fusering van de gemeente (rondom 2012 ) een
stichting of vereniging worden waar men niet zomaar omheen kan. Met de burgemeester houden
we beraad hier over .Voor Sint Maarten is een stichtings vorm gekozen.
Lopende zaken.
-Men is druk bezig met het middengebied en de aanbesteding van de wandelpaden is gegund . Zodra
het mogelijk is gaat men er aan beginnen(6 weken na publicatie in de Omring expres)We horen dat
veel mensen het park mijden ivm hondenpoep. Kunnen er zakjes opgehangen worden voor de poep.
-Plan 2 en 3 hebben ter inzage op het gemeentehuis gelegen .Er zijn veel zienswijzes ingediend die
men nu bestudeert .Jos L. met bouwen als de huizen verkocht zijn.
-Wat betreft het convenant van de dorpsraad met de gemeente en het thuis in het groen project zie
kopje post in/uit. Petra leest nog wel een brief voor van Sam Wijers n.a.v vragen uit een vorige
dorpsraad over het aanzien van het parkje in het natte seizoen en de wintertijden.
-Parkeren Elzensingel ,woonerf Lijsterbesweg en Kastanjelaan. Na jaren lang gedogen,op een
woonerf mag men alleen in de daarop gemaakte parkeervakken staan, is men in juli overgegaan op
bonnen uitschrijven. Dat zorgt nog steeds voor veel onrust. Petra meldt dat deze zaak 2 jaar geleden
ook gespeeld heeft op de Herenweg Wijzendweg en Hoge Buurt.Daar is eerst eens gekeken naar wat
er geparkeerd stond(aanhangers,caravans,wrakken,grof vuil bakken) en waar;het blijkt dat sommige

mensen hun auto op plekken neerzetten die in geval van calamiteiten voor veel overlast zorgen
(geconstateerd bij de brand van de boerderij van de Swart).Ook bedrijfswagens zouden buiten het
dorp geparkeerd moeten worden om zo meer parkeerruimte te verkrijgen. Meneer Kalf vertelt dat er
op de langparkeerplaats brandstof gestolen wordt en er gerommeld wordt zodat hij er niet happig
op is om zijn bedrijfsauto daar neer te zetten en zo zijn er tegenwoordig meer mensen die hun
bedrijfsauto in het dorp parkeren.De bonnenregen viel ook samen met de verbouw van twee huizen
op de Beukenhof wat parkeerruimte wegnam door grof vuilbakken en opslag materialen. Feit blijft
dat er niet meer gedoogd wordt en de parkeerplaatsen openbare ruimte zijn dus iedereen er kan
parkeren .
Er meldt zich een mevrouw die zegt gebeld te hebben i.v.m. het niet ophalen van haar huisvuil. Dat
gebeurde meerdere keren niet omdat de weg geblokkeerd was door geparkeerde auto s. De
dorpsraad gaat in beraad met de gemeente om meer parkeerplaatsen te maken op geschikte
plekken en verouderde parkeerplaatsen aan te pakken(Lijsterbesweg).We denken dat dit probleem
zich in de loop van de tijd gaat verplaatsen naar de oostkant van het dorp,kunnen er op de plaats
waar er net bomen gerooid zijn aan de Omloop ook geen parkeerplaatsen gemaakt worden?
Rondvraag.
Mevrouw Toth meldt dat er veel mensen hun auto half op de stoep plaatsen. Dit geeft veel
problemen voor rollators.
De bomen op de Lijsterbesweg t.o. 60 en de zuid zijde van de Elzensingel zijn prachtig maar geven in
de herfst veel overlast van bladeren. Kunnen er bladkorven geplaatst worden waar de bewoners dan
de bladeren in kunnen deponeren?
De sloten worden geschoond in mei .Op de hoek Lijsterbesweg en Omloop ligt al drie maanden een
enorme hoop slootvuil……het meeste ligt inmiddels al weer in de sloot,wanneer gaat deze rommel
weg en wiedt men de kade van de sloot waar nieuwe boom stekken de grond uit komen?
De heer Duister ergert zich, zoals velen, aan het fietspad naar Stroet.Ook de lantaarns geven geen
licht, daar ze aan de andere kant van de weg staan, als de rozenbottels te hoog zijn.Kan er wat aan
gedaan worden?
Het publiek geeft aan om op de Omloop de gekapte bomen niet te vervangen maar er
parkeerplaatsen voor aan te leggen.
De heer Oostvoorn vindt de verkeersituatie op de Herenweg enz. is erg onveilig. Wat is er aan te
doen?Rein meldt dat er een 30 km zone komt met nieuw gezicht. Verder zijn we in ons dorp toch
beperkt met het veranderen van wegen i.v.m. het landbouwverkeer.
Sluiting.
Om 21.20 sluit Siem de vergadering.

