Notulen van de dorpsraad vergadering van 2-11-2006.
Plaats;het dorpshuis
Aanvang;20.00 uur
Afwezig met bericht;Siem v B.en Tineke B. ivm ziekten
Publiek;Mevr Toth,mevr.Domburg . Meneer Bakker,meneer Lucas Luijckx
Opening.
Om 20.10 opent Frits de vergadering en heet iedereen welkom.
Notulen.
De notulen van de vergadering van 19-9 worden goedgekeurd.We merken dat de school
duidelijk bezig is met het oppeppen van het beeld van de school en we hopen dat de jongeren
werkers ook aktiever aan het werk gaan in Sint Maarten.
In/uit post.
De najaarsnota van de gemeente is binnen, ook papier pakketten met uitnodigingen voor
verschillende vergaderingen.
Landschapsbeheer Nederland heeft een prijsvraag uitgeschreven om je eigen ommetje te
creeren en daarvoor een geldbedrag te ontvangen,daarvoor moet dan wel een gedegen
ommetje op papier komen te staan voor 1-3-2007.
Lopende zaken
Er zit weinig schot in en de nieuwe mensen en de reorganisatie worden door de gemeente als
oorzaak aangewezen van deze traagheid van handelen.
Het weggetje bij Jan Hemmer heeft een goot aan de zijkant gekregen.We hebben gehoord dat
het water bij een bui zich verzamelt bij de oprit van Jan H. en daar is geen put…..Van de
wateroverlast zijn ze dus nog niet af en eer zal een aanpassing moeten komen.
Frits heeft een gesprek gehad met wethouder Heymans over de woningbouw.Er worden voor
2020 90 woningen gebouwd in Sint Maarten ,maar over de inbrei lokatie van Bijpost was nog
geen nieuws.De tekeningen worden nu(weer )door een architecten bureau getekend en men
hoopt ze voor het eind van het jaar te kunnen presenteren op het gemeente huis.Het huis van
Leo blijft in het nieuwe plan staan en zal opgeknapt gaan worden.
Opgemerkt wordt dat er weer Polen in het huis van Bijpost zitten…..
Afgelopen maandag is er op het gemeente huis gesproken ,door twee leden van het bestuur
van ons dorpshuis en de heer Bootsma,over het leefbaarheidsplan van Sint Maarten.Het zal op
de agenda komen en de heer Bootsma heeft een pittig gesprek over dit plan aangehoord van
JP en Wouter dat het niet alleen de renovatie van het dorpshuis en openbare ruimte invulling

behelst maar ook nog vele andere zaken.Over 6 weken is er een vervolg vergadering over het
plan.
Op 7 –12-2006 gaat de dorpsraad om 20.00 uur op bezoek bij B&W.
Rondvraag.
We horen van de heer Lucas Luijkx dat er wat problemen zijn bij het BBB.Door ophoping
van modder vindt er geen goede doorstroming plaats.Er wordt nu naar gekeken.
Sluiting.
Om 21.00 uur sluit Frits de vergadering af.Er is nog geen volgende vergader datum
bekend.Petra zal met Ron in overleg gaan voor nieuwe vergader data in 2007.
8 mei 2007 volgende dr in het dorpshuis om 20.00 uur

Notulen van de dorpsraad vergadering van Sint Maarten.
Datum 19-9-2006.
Plaats ;obs “ De Zwerm”.Aanvang 20.00 uur.
Afwezig met bericht;Nelleke Domburg,Herman de Dood,Jan Wezelman.
Aanwezig; 22

personen ,zie presentielijst.

Opening.
Om 20.10 opent Henk C de vergadering en verwelkomt iedereen .Hij vertelt waarom we hier
een dorpsraad hebben;in een vorige vergadering kwam de opheffingsnorm van de school ter
sprake.Er ontstond zo een briefwisseling tussen de dorpsraad en de school waar ook nog enige
andere zaken ter tafel gekomen zijn wat voor de beeldvorming van de school niet positief
overkwam.De school is voor de leefbaarheid van Sint Maarten erg belangrijk en de school wil
een open,positieve sfeer uitstralen in het dorp.Zo kwam de uitnodiging; kom de volgende
dorpsraad naar de obs toe!
Frits neemt het woord over en bedankt Henk voor de gastvrijheid en heet ook de twee
jongeren werksters welkom
Notulen.
We lezen de notulen van 30 mei en 6 juli. Leo B meldt dat er niet verhuurd gaat worden (plan
Bijpost)
Er zal een link komen op de site van De Zwerm over het inspectie rapport.
De notulen worden verder goedgekeurd.
In/uitgaande post.
Toekomstvisie beleid Harenkarspel.Bestemmingsplan Eenigenburg,Krabbendam,Valkkoog.
Grooot wegenonderhoudplan 2006/2007.Verschillende uitnodigingen voor vergaderingen.
Mededelingen.
Er komt een gezamenlijk overleg met de dorpsrrad en het bestuur van dorpshuis met de
gemeente over de voortgang van het leefbaarheidsplan.
En we gaan naar de gemeente voor de woningbouw op de plek van Bijpost.
Basisschool.
Er geen angst voor opheffing meldt Ina ons en je moet 3 aaneegesloten jaren onder de norm
van opheffing zitten maar door SURPLUS blijft onderwijs in Sint Maarten altijd
gegarandeerd.

Henk heeft moeite met de zin “oppakken van de punten” uit de vorige notulen.Welke
punten?De punten uit de brief gestuurd door de dorpsraad.Ina wil graag dat de punten in de
school komen ipv bij het hek en in het dorp.
Frits geeft aan dat een positieve uitstraling van de school in het belang van het dorp is en daar
door iedereen aan gewerkt moet worden.
Ina haakt in op de spilfunctie van de school in dorp waar we waarschijnlijk komende kerst
mee te maken gaan krijgen.Details volgen nog.
Jongerenwerkers.
Frits meldt dat wij denken dat het jongerenbeleid m.b.t .Sint Maarten verslapt.De
jongerenwerksters moeten meer bekend worden en zich vaker laten zien.Voor de brugklassers
is er in helemaal niets meer te doen.
Liesbeth neemt het woord.Geeft toe dat er meer regionale dingen georganiseerd worden door
de Sport Stichting Schagen;skate dag,boarding voetbal toernooi
Er is wel een een jongerenraad gekomen in Harenkarspel maar daar zitten geen
afgevaardigden uit Sint Maarten meer in.
Hoe betrek je jongeren uit het dorp voor deze raad.Via de 5 Vtjes of jeugd en
jongeren.Margot geeft aan dat je via deGSG locatie coordinator, misschien een oproep kan
doen.Je zal de jongeren ook meer op moeten zoeken vinden wij.
Ora vertelt over het JIP spreekuur elke woensdag om 20.00 uur voor jongeren over allerlei
zaken.Je kunt ook per sms vragen stellen.Er zijn ook thema avonden die ze op jongeren
verenigingen houden.
Door het houden van een onderzoek kijken ze welke problemen er onder de jongeren leven.In
onze regio is alkohol gebruik een groot probleem.
Wat kunnen we doen om bekendheid te verhogen en drempel te verlagen voor wbt het
jongerenbeleid?Meer contact met J en J en hobbyclub meldt Liesbeth.
Info over jongeren zaken kan ook in de vitrine kast gehangen worden bij het dorpshuis meldt
Frits.
Eric G (namens 5 Vtjes) meldt dat een oproep in de Koerier veel mensen bereikt.Ook vindt hij
dat de vrijwilligers meer gesteund moeten worden.De aktiviteiten van deze ploeg omvatten de
jeugd tot 12 jaar en hebben veel succes maar voor de 13 plus jeugd zou er een eigen plek
moeten komen.
Frits geeft aan dat de dr met het dorpshuis bestuur over deze zaak zal gaan praten.
Rondvraag.
Sybrand meldt dat “bouwen in eigen beheer” in de dr van Dirkshorn besproken wordt op 25
september om 20.00 uur.

Er moet een oproep komen voor mensen met een optie tot deze vorm van bouwen uit Sint
Maarten in de krant/Koerier zodat we de interesse uit ons dorp kunnen peilen en een serieuze
groep van mensen kunnen gaan vormen.
Om 21.40 sluit Frits de vergadering af.
Volgende dorpsraad op 2 november 2006 in de Klimop aanvang 20.00 uur.

Notulen van de dorpsraad vergadering van 6 juli 2006.
Plaats; het dorpshuis vergaderzaal.
Aanvang 20.00 uur.
Publiek;6 personen ,zie presentie lijst.
Opening

Om 20.10 opent Frits de vergadering en heet ook H .Clement welkom.
De notulen van 30 mei 2006 worden niet goedgekeurd.Er is telefoon van Ben
V. binnengekomen waar hij zich afmeldt voor deze vergadering en zich
beklaagt dat in de notulen de indruk wordt gewekt dat Ben zijn zegje over de
school heeft gedaan en hij geeft aan dat deze woorden niet door hem gesproken
zijn.

De Zwerm

De school is verbaasd over de brief die ontvangen is van de dr en herkent zich
er ook niet in.We moeten ook weten dat er net twee weken geleden een
uitstekend rapport over de Zwerm door de schoolinspectie gepubliceerd is.
De dr heeft met de brief een signaal af willen geven en hoopt dat de school de
punten oppakt.Een belemmering voor de school is het feit dat men zich niet
kenbaar wil maken.Margot Benjamins voorzitter MR, is erg tevreden over de
school en vraagt de mensen met problemen om het met school te bespreken
alleen dan kan er een goede oplossing gevonden worden.
Henk C. is niet bang voor opheffingen van de school als we onder de norm
komen te zitten,want omdat deze school onder de paraplu van SURPLUS zit
zal deze dan gewoon aan een andere school gekoppeld worden.
De Zwerm is bezig met verbeteringen maar iedere school heeft plussen en
minnen.Ook aan de zaken gesteld in de brief wordt gewerkt;Gerard W gaat
aan de gang met de schooltuinjes rondom de school.
Henk vraagt of er tussen de dr en school goed contact kan komen. Kom met
aanwijsbare zaken dan kan er gericht aan gewerkt worden.
Hij stelt voor om de komende dr te houden in de Zwerm zodat we de sfeer van
de school kunnen proeven op 19 september om 20.00 uur.
Petra zal de notulen aanpassen stuurt ze eerst naar Henk Clement en daarna
komen ze op de site van Sint Maarten.
Het inspectie rapport over de Zwerm staat op ????

In/uit post.
Er zijn brieven verstuurd naar de stichting SURPLUS en ook is er een brief
ontvangen en gestuurd naar de obs De Zwerm.
Van de gemeente zijn er verslagen binnengekomen van vergaderingen.
Mededelingen.

De gemeente heeft de tekeningen bekeken van de inbreilokatie
Bijpost/Omloop/Kastanjelaan.
Er zal eventueel nog voor twee maanden verhuurd gaan worden. Op een
aantal zaken na was men er erg tevreden over het plan en men hoopt na
aanpassingen eindelijk schot in de zaak te krijgen.Misschien kan er dan aan
het einde van het jaar gestart worden met de aanvang.
De dr. heeft met Theo Lammerts een gesprek gehad over de lopende zaken
Voortgang lopende zaken.
We nemen met de aanwezigen de lijst met punten door.
N.a.v. deze lijst meldt Gerard W. dat hij de dijk erg mooi
vindt zonder hekwerk
Leo B.en Gerard W vragen of het groen op een andere manier
verzorgd kan worden,als men in het voorjaar anders werkt
hoeven ze er later minder onkruid uit te trekken .De dr zal deze
zaak met Theo L bespreken
Rondvraag

kinderen,

De heer Lyckx is naar de Zwerm geweest om een encyclopedie te
brengen.Men wilde die graag hebben.Goede indruk van de school
gemoedelijk/gezellig en laagdrempelig.
Gerard W vraagt of het groen om het fietscrossbaantje, is voor kleine
gesnoeid kan worden .Er is nu totaal geen soc kontrolle mogelijk.
Ook de twee grote bomen op de terp bij het monument zouden eigenlijk
gesnoeid moeten worden ze zijn te groot geworden.

Sluiting

Om 21.30 sluit Frits de vergadering af.
Op 19 sept dr in de school .Aanvang 20.00 uur.

Notulen van de dorpsraad vergadering van 30 mei 2006.
Plaats dorpshuis vergaderzaal.
Aanvang 20.00 uur Aanwezig gehele dorpsraad.
Aanwezig publiek ;Nico Hemmer,Ben Vreeburg,Kees Bakker,Sybrand Kramer( P.v.d A .)
Opening

Om 20.15 opent Frits de vergadering.

Notulen
Deze worden goedgekeurd( van 20-4-2006) en Ben V meldt n.a.v. de winkel
dat de gemeente bezig is met een andere winkel soort;de service winkel.
In/uitgaande post
Van de gemeente de voorjaarsnota van 2006.
Er is een brief over de jongen werksters naar B&W gestuurd.N.a.v deze brief
hebben we een uitnodiging voor een gesprek met de jongerenwerksters en
leidinggevende binnengekregen op 12 juni.
Mededelingen Lies Oorburg stopt met de dorpsraad als afgevaardigde van Valkkoog.
Ben Vreeburg meldt dat voor de leefbaarheid van ons dorp de school heel
belangrijk is.Nu heeft hij te horen gekregen dat de school 2 leerlingen boven de
opheffings norm zit.Wat gebeurt er als we eronder komen ??
De dr weet hier geen antwoord op en zal aan Surplus een brief schrijven over
dit onderwerp om het voortbestaan van de school in het kader van de
leefbaarheid van het dorp te onderstrepen.
Politie panel
Het klantenpanel is weer bijeen geweest .Andries Kraak is ons aanspreekpunt.
Over de problemen;te hard rijden en parkeeroverlast o.a. geen meldingen
binnengekomen de afgelopen 3 maanden.Voor de politie is het belangrijk dat
ze weten waar mensen zich aan storen dus bellen als er wat is Er is wel meer
gecontroleerd op snelheid de afgelopen tijd. Men wil hier meer aandacht aan
gaan besteden.
Door het klantenpanel panel wordt de politie op een ander
manier
alert gemaakt op bepaald zaken die de burgers van een dorp
storen.
Over een eventuele smiley in ons dorp is nog geen beslissing genomen,de
gemeente zal dit moeten bekostigen……….
Lopende zaken

Frits heeft kontact gehad met verschillende mensen.Leefbaarheidsplan nu in de
com. verg .alg bestuurlijke zaken voor 2007.Zaken uit plan verwerkt in
aanbevelingen en commissies.
Nieuwbouw staat stil en ook door een binnengekomen brief (?) vertraging.Ook
voorstel tot art. 19 procedure los te laten; dan snellere bouw.Bijpost plan
gaarne snelle bouw anders weer verhuur voor 5 jaar aan Polen.We zullen deze
zaak aankaarten bij ons bezoek aan de wethouders.Er moet nu toch wel eens
wat gaan gebeuren.
Dorpsraad moet inventariseren of er serieuze kandidaten zijn
voor
vrij bouwen. In september zullen we een avond over dit
onderwerp
beleggen.
Toekomstvisie ??????Verkeersplan??????Vanuit de gemeente blijft het ijzig
stil daarom gaan we voor de vakantie op bezoek bij de wethouders.
Ben Vreeburg stelt vast dat Sint Maarten gaat vergrijzen en er minder mensen
wonen dan verleden jaar.We moeten proberen om ons dorp leefbaar te houden
en de vergrijzing tegen te gaan;deze zaken vinden we o.a. in het
leefbaarheidsploan.
Rondvraag
Ben Vreeburg is niet blij met het eventuele plan van de toekomstvisie om de
sportvelden te verplaatsen naar de rand van het dorp.Voor de kinderen geeft
dat meer gevaar in het verkeer.Heeft de dorpsraad daar al een mening over?
Kees Bakker bracht chem. afval naar Haulo en Haulo neemt het niet meer
aan.De gem gids klopt niet volgens Haulo.De dr zal navraag doen bij Haulo en
bij de gemeente.
Sluiting

Frits sluit de vergadering af om 21.30.De volgende vergadering is op 6 juli in
de vergaderzaal.

Op 19 september is de volgende dorpsraad in de obs “De Zwerm’’.
Aanvang ;20.00 uur.

Notulen van de dorpsraad vergadering van 20-4-2006.
Plaats ;het dorpshuis de vergaderzaal.
Aanvang ;20.00 uur
Afwezig met afbericht;Lies en Tineke.Zonder reden Herman.
Aanwezig ;mevr Toth,meneer Lucas-Luijckx,Nelleke Domburg,Francien /Jaap v.Noort,Kees
Bakker.
Opening

Om 20.15 opent Frits de vergadering en merkt op dat er weer geen
jongerenwerker aanwezig is ondanks de gemaakte afspraak.Dit agenda punt
vervalt dus.Petra zal Luud Hooghiemstra weer van deze zaak op de hoogte
stellen en we schrijven er een brief over naar B&W.

Notulen

Francien informeert naar het bruggetje en merkt op dat het wel goed werkt
ondanks het feit dat we het liever in het asfalt hadden gehad.Ze merkt op dat
het jammer is dat er niet bekeurd kan worden op overtredingen omdat het
dorp niet ingerichtis als 30 km zone.
Nelleke Domburg is namens de CDA fractie van de gemeenteraad op onze
vergaderingen. Zij wil graag een lijst krijgen van mensen in de dr ,agenda en
notulen naar nelleke@meeussen.nl.Petra zorgt er voor.

In/uit post

Er is een gesprek geweest over een service winkel tussen het dorpshuis bestuur
en een vertegenwoordiger van deze winkel.We starten weer vol goede moed
en vragen een gesprek aan met de gemeente,ondernemer ,vertegenwoordiger
dorpshuis/raad en service winkel.
Plaats voor de winkel zou het dorpshuis of als er wat’’beweging” komt in
Haulo deze plek kunnen zijn.ook de camping kan een optie zijn.
Er is eindelijk een verslag van het politie bezoek binnen gekomen .
Op 22 mei is de volgende vergadering.

Mededelingen
De gemeente wil luisteren naar de wensen uit het dorp.Voor de
toekomst visie wil men wel weten wat wensen zijn en hoe
serieus men
wat wil om o.a. de woningbouw echt af te stemmen op de
wensen
van de bewoners in ons dorp.
Geen mededelingen over de verkeersremmende maatregelen en het
leefbaarheidsplan .We gaan voor de vakantie naar de gemeente voor deze
zaken.
Politie

Het panel van politie en bewoners van Harenkarspel is nu 1 keer bijeen
geweest.N.a.v. bevindingen en resultaten van dit panel zijn er
snelheidscontrolles in Sint Maarten gehouden. Tijdens verkeerscontroles zijn 3
mensen beboet voor te snel rijden.Ze denken eraan een smiley bord met neer

te gaan zetten op de Dorpsstraat.Het contact met de politie zorgt voor positief
resultaat en ook de politie merkt positieve klik naar gemeente.De politie heeft
verder geen melding binnen gekregen over zaken uit het dorp de laatste 3
maanden.Laat dus wat horen over dingen die storen o.a. parkeeroverlast
,inbraak,te hard rijden
Uit het publiek komt de vraag waarom er over 3 inbraken in ons dorp niets
vermeld wordt in de krant.Frits gaat dit navragen.
Lopende zaken
Perta moet nog steeds de bedrijven langs i.v.m. bewegwijzereings borden
t.b.v.de verkeersoverlast van grote wagens in ons dorp.
Op de begraafplaats wordt aan de ingang in mei nieuw grind gestort.
De riolering op de Omloop wordt aangepakt en de weg bestraat.
Na een bepaalde tijd zal er een nieuwe laag asfalt gelegd worden.
Rondvraag

Niemand heeft wat te vragen/melden.

Sluiting

Om 21.30 sluit Frits de vergadering.

Volgende vergadering op 30 mei, aanvang 20.00 uur inJ&J

Notulen van de dorpsraad vergadering van 09-03-2006
Plaats ;ons dorpshuis
Aanwezig; de gehele dorpsraad behalve Lies Oorburg.
Publiek; 10 personen.
Opening

Om 20.10 opent Frits de vergadering.Heet 3 van de 4 bestuurs leden van het
dierenparkje welkom;Sam Weijers,mevr. Woudstra en Kees Bakker. Henk
Bosman is ziek.De jongeren werker is weer niet aanwezig en dat agenda punt
vervalt dan ook.We verwelkomen ook de opvolger van Hilly Tams; Nelleke
Domburg die als het enigszins mogelijk is onze vergaderingen zal bezoeken als
CDA lid van onze gemeente.

Notulen

De notulen worden goedgekeurd maar BBB graag eerste keer veranderen
in berg bezink bassin.
Mevr v.Vegten wil weten wat het probleem is op het Eikenlaantje, uitleg volgt.
Petra heeft de nieuwe bewoner aangesproken over het zetten van zijn
bedrijfsauto op de langparkeerplaats.Zelf gaf deze man aan daar positief over te
zijn maar dan vond hij ook dat de Haulo auto niet op het Esdoornplantsoen kon
blijven staan. Petra heeft de chauffeur van deze auto ook benaderd en beloofde
beterschap.

In/uit post

Uitgaand een mail naar de gemeente met zaken voortkomend uit de laatste dr.
Het bruggetje wijzend is geplaatst.Niet helemaal zoals gewenst.

Schrijven over bouwen in Waarland.Zelf bouwen scheelt enorm in kosten.
Voor starters en senioren is er een mogelijkheid als er grond beschikbaar komt.
Er moet dan wel een groep mensen gevormd worden wil men starten.
Van de gemeente is er een brief binnengekomen over het groot onderhoud van
de wegen en groen.Ook de dr moet daar een lijst van maken en ter inzage
geven ,samen met de gemeentelijke bevindingen zal men daar dan een een
uiteindelijk (jaar) plan van maken.
Mededelingen
Frits,Tineke en Siem zijn naar de politie geweest.Inbraak,parkeren en
verkeerssnelheid zij zaken waar de bewoners zich druk over maken .Over de
snelheid kunnen we kort zijn daar kan men weinig aan doen omdat ons dorp
niet ingericht is als 30 km. zone.Parkeren is ook een probleem door het
toenemen van het aantal auto’ s.Om de veiligheid in het dorp te verhogen
vraagt de politie om alles wat verdacht is te melden op de tel.nummers;
Spoed 112, andere gevallen 0900 8844.web
1810@noord-holland-politie.nl Belangrijk is ook de
gemeente er van
op de hoogte te stellen,zij houden ook contact met de politie.

Dierenpark Sam W.krijgt het woord en gaat ons vertellen over het wel en wee van het
dierenparkje.De dieren kunnen sinds een jaar over de stenen lopen als ze geen
natte voeten willen krijgen. Het omploegen van het grasveld is te verklaren
door het probleem van de herten.De dames worden om de 20 dagen vruchtbaar
maar tot nu toe is het niet gelukt om er een te bevruchten en blijft het mannetje
dus achter de( vernieuwde) dames aan rennen.
Voor de mensen is het geen leuk aangezicht maar Sam gaat er van uit dat erin
het voorjaar weer goed gras ingezaaid gaat worden.De dieren hebben er geen
last van ze zijn allemaal gezond
In stichtingsakte staat dat de gemeente verplicht is de exploitatie kosten te
dekken.Het bestuur probeert veel dingen zelf te regelen en er zijn ook
donateurs van goederen,ook ruilt men wel eens dieren .
Komend voorjaar wil Sam graag met vrijwilligers aan het verven gaan.
Lopende zaken.

Het hek bij de Kastanjelaan is helemaal vernieuwd.

We denken dat de komende verkiezingen er voor zorgen dat er verder niet veel
gebeurd op het gebied van leefbaarheid,verkeersremmende maatregelen enz.

Rondvraag. Rein de J. meldt dat bij de WOZOKO de vuilniswagen nogal wat problemen
geeft. De hoek van de stoep ligt er steeds af omdat de wagen er niet goed
achteruit in kan steken.Er is te weinig ruimte die wel gecreeerd kan worden als
een deel van de groenstrook weg gaat wordenOok voor de stoffelijke
overschotten die er aan de zijkant er in/uit gaan geeft dit meer ruimte.
Mevr . Woudstra vraagt of de westkant van het parkje en het pad langs het
voetbalveld richting Wijzendweg aangepakt kan worden het ziet er
rommelig/onverzorgd uit.
Sluiting.

Om 21.40 sluit Frits de vergadering af .
Donderdag 20 april de volgende vergadering.
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Plaats
Aanvang

ons dorpshuis in de Jen J zaal.
20.00 uur
aanwezig ;zie presentielijst en gehele dorpsraad.
20 personen

Opening

OM 20.10 opent Siem de vergadering en geeft het woord aan de nieuwe leden.
Jan Wezelman,Lies Oorburg(Valkkoog) en Herman de Dood stellen zich
voor .In de zaal zit Frits Mengers die weer in de raad wil komen na bewogen
werk en huissituatie. Westemmen toe, echt afscheid is nog niet van hem
genomen en hij zal de voorzittersfunctie ook weer oppakken.
Ook Tineke Buissink(Valkkoog) wil in de Dr. mee gaan draaien.Zo zijn we
weer met 7 mensen als DR.

Notulen

De notulen van 30-9-2006 worden goedgekeurd en voor het politie panel waar
Frits als enige zitting in heeft stellen ook Siem v .B. en uit de zaal Tineke
Buissink zich beschikbaar.Komende maandag is daar weer een vergadering van
.Frits zal tijd en plaats z.s.m. doorgeven aan nieuwe leden.

De post

We behandelen de in/uitgaande post.
Het BBB komt op het Esdoorn plantsoen,de werkzaamheden gaan binnenkort
beginnen.Er wordt gezegd dat het stank kan veroorzaken en wij vragen ons af
waarom er niet gelijk een filter op wordt geplaatst.
Petra deelt mee dat de DR naar de begraafplaats is geweest met de heer
Lammerts en het hoofd van de groenvoorzieningen en daar een rondje hebben
gelopen,de heikele punten bekeken hebben en daar een notitie van gemaakt
hebben.Er moet wat gebeuren.Het geld is er echter niet voor,staat niet in de
begroting, maar ons is toegezegd dat er in fases aktie ondernomen gaat worden
Als eerste zullen er een aantal bomen gerooid moeten worden .Daarna zal de
gladheid van de paden m.b.v. grind een volgend punt zijn.
Voor het bruggetje op de Heren/Wijzend weg is bij de heer Slagter nog een
potje gevonden.Voor 1-3 zal het veranderd worden;in het asfalt met een
breedte van 4 meter,hoger 1 plank met daarop de leuning, op de sloot en met
visuele bollingstekens.Grastegels graag langs de kanten i. v .rn. rijden in de
berm.De fam .de Ruijter wenst graag langs de hele Wijzendweg grastegelsals
een soort van stoep .Petra meldt dat we daarvoor het verkeersplan af zullen
moeten wachten.
Het leefbaarheidsplan is te zien op de site van St.Maarten.We wachten nu op
de nota van de gemeenteover het plan.
Het concept plan toekomstvisie Harenkarspel is te zien op de site van
Harenkarspel.
Bij de gemeente wordt in januari een plan ingediend voor de inbrei lokatie
Bijpost.Als er meer bekend is komt men met het plan naar de buiten.

Rondvraag

Patrick van Gerven stelt het parkeerprobleem bij de Parallelweg aan de
orde.Kunnen er niet meer parkeerplaatsenkomen?Er zouden dan wat bosjes
weg moeten.Wekomen tot de conclusie dat er in het gehele dorp
parkeerproblemen komen.We zullen het voorleggen bij de gemeente.
Mevr. v d Does ergert zich aan het dieren parkje. We zullen als DR een gesprek
aanvragenmet Sam .
Ben Vreeburg vraagt zich afhoe de gedachte is over de toekomst visie van
DR.Daar hebben wij het nog niet over gehad in deze nieuwe DR.
Willem G. ergert zich aan slechte stoepen en verlichting.Petra geeft aan dat het
werk voor Willem zelf is om de service lijn van de gem .daarover te
bellen. T .a.veen nieuw gezin waarvan de man een grote kraanwagen op het
plantsoen parkeert wil Petra deze man daar over aanspreken.Door het
parkeerverbod van grote wagens in de bebouwde kom moet deze wagen op het
langparkeerterrein geplaatst worden.Ook de gezinnen op het Eikenlaantje die
met hun auto over de stoep rijden en bovendien een verboden in te rijden bord
negeren, zullen we daarover eerst zelf op aan moeten spreken.
H .Tams is deze keer voor het laatst .Ze hoopt dat haar opvolger de DR
vergaderingen ook gaat bezoeken. We bedanken haar voor haar inzet.

Meneer de Ruijter vraagt ofwe het aantal woningen wel in de gaten houden
die genoemd worden in de toekomst visie.De inbrei lokatie van Leo zou buiten
de 150 huizen van de toekomst visie moeten vallen

Sluiting

Om 21.20 sluit Siem de vergadering,volgende vergadering 9-3-2006 in de
vergaderzaal van ons dorpshuis .Aanvang 20.00 uur.

