Notulen dorpsraadvergadering 8-7-2005.
Plaats;dorpshuis

Afwezig ;Siem v.B

Publiek;1 persoon
Opening.
Om 20.10 opent Frits de vergadering.
Notulen
De notulen van 27-5-2005 worden goedgekeurd.
In/uitgaande Er is een brief naar de gemeente over de nog openstaande zaken.
Post.
Mededelingen Over de nieuwbouw,er worden nu plantekeningen enz gemaakt.
Het publikatie kastje is gemaakt.De sleutel is te verkrijgen bij Ron.
Langparkeerplaats is weer open ,maar wat een rotzooi .Wie ruimt
deze bende op en maakt ook het kabelgat netjes dicht?
Neiuwe leden

Frits gaat stoppen met de dr.Na de vakantie nog 1 dr en komen er dan
geen nieuwe mensen voor de raad dan stoppen we er mee.

Rondvraag

niets te melden.

Sluiting

Om 20.45 sluit Frits de dr af.

Volgende dr 30 september…………
We verwachten dan een grotere opkomst als in de laatste vergadering.
Frits heeft aangegeven te willen stoppen met de dorpsraad na deze vergadering.Met zijn
nieuwe baan en druk gezinsleven is het niet goed te kombineren.
We zijn dus nog steeds op zoek naar nieuwe dorpsraad leden en als die er komende
vergadering niet komen stopt de dorpsraad m.i.v. 30 september .
Voor inlichtingen over de dorpsraad kunt u kontact opnemen met:
Petra Vrolijk tfn 563123 of Siem v.Bleisem 563079

NOTULEN VAN DE DORPSRAADVERGADERING VAN 1-4-2005

Aanwezig:

Siem van Bleisem,
Frits Mengers
Petra Vrolijk –Hiemstra.

Publiek

8 personen en twee politie mensen, de Heer de Groot en Mevrouw van
Nieuwkasteel.

Opening

Om 20.10 opent Frits de vergadering en heet ook de twee politie agenten
welkom.

Notulen

De notulen worden goedgekeurd maar Marco merkt n.a.v. de toekomst
visie over de begraafplaatsen op dat hij de afgelopen week geschrokken
is op onze begraafplaats.
De stoeptegels liggen los, de trottoir banden zijn gebroken en er liggen
wel 3 verschillende soorten grind her en der op de begraafplaats.
Bovendien ligt er nog steeds een elektricitietskabel open en bloot over de
weg van de Groenedijk naar de langparkeer plaats.

In/uitgaande
post

De gemeente vraagt de DR mee te doen aan een detailhandel onderzoek.
Ook wordt van ons een aktieve rol gevraagd in het proces tot het
ontwikkelen van een toekomstvisie 2020 van onze gemeente.Petra zal op
9-4 een bustocht door onze kernen van onze gemeente meemaken en in
april zal er een speciale avond over de toekomst van Sint Maarten en
Valkkoog belegd worden in ons dorpshuis
Het vlot niet erg met de voortgang van de lopende zaken,de
langparkeerplaats,de beplanting,de Valkkogerdijk kuil en de nieuwbouw.
Siem en Petra hebben het dorpsraden overleg met de gemeente
bijgewoond en men wil een aanspreekpunt binnen de gemeente voor de
DR gaan instellen.
Siem heeft de alg.ledenvergadering van het dorpshuis bezocht.Over de
gang van zaken op dit moment was men tevreden.

Politie

De heer de Groot, teamchef Zijpe/Harenkarspel vertelt ons over de drie
kerntaken van de politie.Door deze taken zou men het contact met de
dorpse zaken kunnen verliezen.Daarom wil men klantenpan

els in het leven gaan roepen.In deze pannels zitten mensen uit het dorp
en ook de jongeren werker heeft w.b. de jeugdproblematiek een functie
in zo n panel.
Mevrouw van Nieuwkasteel zal een cooordinerende functie gaan
vervullen en zij vertelt dat in de tweede helft van dit jaar de politie graag
terug wil komen met een uitgewerkt plan.Ruchtbaarheid aan deze zaken
zal door een artikel in de Omringexpres gebeuren waar ze ook een
wekelijkse colum zullen gaan presenteren.

Hartwinkel

In de krant hebben we gelezen dat er in Sint Maarten geen hartwinkel
komt.Het gemeentehuis zwijgt tot nu toe tegen over ons in alle talen.

Monument

Het monument 1940/1945 komt deze week in Sint Maarten aan en zal 23
april onthult worden.Er zijn daarvoor aan verschillende mensen
uitnodigingen verstuurd.Het programma zal er als volgt uitzien;10. 30
verzamelen dorpshuis.
We gaan lopend naar het monument waar om 11.00 uur de
burgemeester het zal onthullen.Er zullen wat sprekers een woordje doen
en daarna gaan we weer terug naar het dorpshuis.
Siem zal nog gaan navragen morgen of er ook aan de onderzijde van het
beeld 1940/1945 ingegraveerd is.

Rondvraag

Petra meldt dat de kast,aan het dorpshuis, voor mededelingen er niet
uitziet en ook kapot is.
Klaas geeft de tip dat voor het communiceren met de gemeente een
griffier een goed aanspreekpunt is,onze griffier is erg aktief.
Tineke Buissink woont nog niet zo lang in Valkkoog en vraagt of onze
verkeersremmende maatregelen ook voor Valkkoog gelden. Frits
antwoordt dat er in principe ook een plan is voor Valkkoog om het dorp
zo in te richten dat het als 30 km zone aangemerkt kan worden .
Het ANWB bord afslag Schagen over de Valkkogerdijk is in het
hoogseizoen niet te lezen omdat er kastanjebladeren voorhangen;kan er
gesnoeid worden?
Mevrouw van der Does vraagt aandacht voor de erbarmelijke staat van
het asfalt op de Omloop Wij delen mede dat er volgens plan in het
voorjaar een nieuwe asfalt laag op gaat komen.

Sluiting

Om 21.45 sluit Frits de vergadering af.

Notulen van de dorpsraadvergadering van 18-2-2005.
Aanwezig;

Siem van Bleisem,Frits Mengers,Petra Vrolijk-Hiemstra.

Publiek;

11 personen

1. Opening.
Om 20.00 uur opent Frits de vergadering
2. Notulen.
De fundatie voor het beeld zal toch wel 700 kg wegen i.p.v. 70?
Leo Bijpost vraagt of er i.v.m. de verkeersremmende maatregelen ook rekening wordt
gehouden met traktors enz.
3. In/uitgaande post.
a. De dr is met de gemeente in discussie over de langparkeerplaats.Deze is sinds twee
maanden afgesloten.De oorzaak zijn een keet en container waaruit dubieuze praktijken
gaande zouden zijn.Men weet niet van wie deze zijn en als er verder geen aktie
ondernomen zal worden gaat de parkeerplaats zeker niet meer open…
Over de verlichting die er eindelijk is aangebracht is men over de wijze van
aanbrengen, los over de weg,langs de sloot d.m.v. een snoer uit een lantaarnpaal van
de Groenedijk niet erg tevreden en het lijkt ons een goede zaak de gemeente daar over
in te lichten.
b.Wij worden door de gemeente benaderd om ook na te denken over de toekomstvisie
over de begraafplaats..
c.De jongeren werker wil met de dr. om de tafel om te spreken over de jongeren uit het
dorp.
d.De politie heeft aangegeven dat ze op een dr wil komem om te horen wat er in het
dorp speelt.Nu komen er al 3 punten naar voren;waarom treden ze niet op tegen
mensen die hun auto zo maar op straat zetten terwijl er genoeg parkeerplaatsen
zijn.Waarom staat er niets in de krant als er verschillende auto's opengebroken
zijn.Kan er niets gedaan worden aan mensen die hun auto parkeren voor een invalide
afgang van het trottoir of bovenop een brandput.
4. Mededelingen.
Komende maandag is er op het gemeentehuis een vergadering van alle dr met B en W
om o.a. te komen tot een betere behartiging van onze belangen bij de gemeente.
5. Verkeer.
Het plan met verkeersremmende maatregelen gaat door de zaal en wordt bekeken.Kan
er eventueel al een eerste remmer geplaatst worden voor v/d Steen om dan al vaart te
laten minderen.Verder geen op/aanmerkingen en kunnen we het bij de gemeente
aanleveren als onderdeel van het leefbaarheids plan.
6. Hartwinkel.
De dr en het bestuur van het dorpshuis willen zich ervoor inzetten dat er een food

onderdeel komt in een eventuele Hartwinkel.De heer Koedijker is daar fel op tegen.Op
3 maart zullen we horen of Sint Maarten in aanmerking komt voor deze winkel.
7. Rondvraag
a.Er wordt ons door een aanwezige verteld dat de garages aan de Omloop in de laatste
week van april worden gesloopt
en dat er de dag daarop weer prefab garages
neergezet worden.
b.Verschillende aanwezigen ergeren zich aan de groene en grijze bakken op de
trottoirs die een belemmering vormen voor gehandicapten en kinderen ;zij kunnen er
niet door en moeten de weg op.Is het raadzaam daar eens een brief over te schrijven
naar de gemeente om te komen tot Bakkenverzamelplaatsen?
8. Sluiting.
Om 21.20 sluit Frits de vergadering af.
De volgende vergadering zal plaats vinden op 1 april en Siem is dan afwezig.

