Notulen van de dorpsraadvergadering van 8-11-2007.
Plaats;dorpshuis
Aanvang 20.00 uur.
Afwezig; Leo Bijpost met afbericht
Aanwezig; gehele bestuur
Publiek; zie presentie lijst, 14 personen
Opening
Om 20.10 opent Frits de vergadering. Er is tijd om de laatste notulen te lezen. We zijn blij met
de grote opkomst
N.a.v. de notulen merkt Willem G op dat er op het Esdoornplantsoen een bankje bij is.
Kees B vraagt of het gat op de dijk het gat met hekjes is. Nee het gat van 2005.Frits vertelt
dat er contact is geweest met de gemeente en dat het voor 2008 in de planning staat. Eerst
gaat men de hele dijk doormeten.
Willem G.klaagt over de hoge heg bij het huis waar eens Van Ketel woonde in Valkkoog.Er is
hierdoor geen goed zicht op de dijk als je af moet slaan. We komen tot de conclusie dat er
nieuwe mensen wonen en dat we deze mensen eerst daarover eens zouden aan kunnen
spreken.
Notulen worden goedgekeurd.
In/uitgaande post
Leefbaarheidsplan, begroting gemeente en het structuurplan Harenkarspel.
Mededelingen.
Op 15 november komt er hopelijk meer inzicht over het plan Bijpost/Muileboom.De
projectontwikkelaar en de gemeente zal deze avond leiden.
Kees vd Laan merkt op dat de variant langgerekt, dus richting Wijzendweg, door de gemeente
de voorkeur geniet als het gaat om de nieuwbouw.
Frits merkt op dat er bij de gemeente site een e mail link naar onze dr is waarop ook vragen
enz gezet kunnen worden, maar ook de site van Rein is nog actief.
Service punt/winkel.
Het komt er. De bergruimte achter jeugd en jongeren is er voor gepland. Begin dit jaar moet
de winkel starten en in maart het service punt.
De verbouwing van het dorpshuis begint na de karnaval.
Leefbaarheid.
Het wandelpaden plan en verkeersplan/plein dorpshuis worden voorgelegd en circuleren
onder de aanwezigen. Als een reactie hierop krijgen we van verschillende personen te horen
dat men toch wel erg ontevreden is over de staat van de trottoirs in Sint Maarten..
Men is tevreden over de wandelpaden het is een verbetering voor het dorp meldt Cees van
der Laan.
Bij de camping staan er wat vraagtekens. Hoe maak je een hek wat open is weer dicht als het
wandelen over de camping problemen gaat geven. Hoe beheer ik het en is er toezicht.
Datzelfde geldt ook voor het openstellen van de voetbalvelden.
Verkeersplan.
Heer Koning vindt de versmalling voor het dorpshuis een groot gevaar en hoe gaat het met de
kermis als er bomen komen. Frits merkt op dat het plan nog niet definitief is en als men
ergens een plein vindt dat geschikt zou zijn voor ons dorp men het dan digitaal vast moet
leggen en het naar de gemeente of dr moet zenden.
Voor de Parallelweg wil men minder bomen en meer parkeerplaatsen. Waarom heet het
eigenlijk Parallelweg? Ook missen we de versmallingen en wensen we het gehele dorp als 30
km zone.

Rondvraag.
Mevr. vd Does heeft een vraag over de bibliobus. Petra meldt dat deze wegbezuinigd gaat
worden maar in het service punt komt een biblio voorzieningWe willen dan wel een grote
voorraad boeken hebben.
Ook vraagt zij zich af waar de andere dr leden zijn. Frits meldt dat deze afgehaakt hebben om
verschillende redenen. Er zijn dus vacatures!!!
Meneer Duister wil graag spilt op het asfalt in het komende voorjaar..
John Broers heeft als nieuwe inwoner afgelopen zaterdag een rondleiding gehad met een bus.
Hij vond de wetenswaardigheden over ons dorp erg karig, alleen het beeldje werd genoemd.
Mevrouw Emmelkamp vraagt of er nieuwe bomen terug komen en de stronken verwijderd
kunnen worden voor nr. 9 op de Sportparklaan.Wij denken dat het voorjaar wordt omdat er
dan langs de Wijzendweg ook nieuwe bomen geplaatst zullen worden.
Frits vraagt Kees B. over de bijeenkomst in de Blinkert in Schoorl.Hij is er niet geweest Sam
W wel. We zullen hem navragen.
Petra heeft een opmerking over het Eikenlaantje. Daar staat nu een bord doodlopende
weg???? Is dat legaal.
Sluiting.
Om 22.10 sluit Frits der vergadering af en bedankt voor de aanwezigheid en tot volgende
week.
Een volgende dr vergadering moet nog gepland worden. Petra zal daarvoor naar Ron gaan.

Notulen van de dorpsraad vergadering van 5-7-2007.
Plaats,dorpshuis 20.00 uur .Afwezig met bericht Frits Mengers .
Aanwezig publiek W.v Geijtenbeek,H Nieweg,K.Bakker en S .Weijers,B de Vent.
Opening.
Om 20.10 opent Siem de vergadering en deelt mee dat Frits afwezig is.
Notulen.
Deze worden goedgekeurd.
Post.
3 zaken Dorpenkrant;windbeleid Zijpe,en oprichtingsdag kleine kernen;NH dorpen dag 22
sept in de Blinkert Schoorl.Sam en Kees willen er wel heen.
t.a.v. de windmolens in de Zijpe is het zaak de publicaties in de krant goed in de gaten te
houden.
Lopende zaken.
Frits en Siem zijn bij Theo geweest.
Het gat in de Valkkogerdijk zal voor vakantie aangepakt worden. Parkeerproblemen langs de
dorpsstraat heeft de aaqndacht , ze zijn er mee bezig.Over de bomen langs Wijzendweg
hebben we gehoord dat het ingeleverde plan afgekeurd is door Theo L ;het trottoir lag gelijk
met de weg.
Het bouwen plan Limmen is zo goed als klaar Bijpost geeft nog wat moeilijkheden.De
project ontwikkelaar en gemeente zitten niet op een lijn..
De subsidie voor het dorpshuis is toegekend en na de carnaval begint de
verbouwing.Hopelijk met vrijwilligers om de kosten te drukken.
Sam vertelt over de avond van service punt.In het dorp ontvangt iedereen nog eens een brief
voor vrijwilligers.Pilot is Sint maarten en je moet het nu pakken daarom nu veel vaart en
snelle opzet.
Rondvraag.
Willem,is blij met speeltuin maar mist een trapdoel.Petra meldt dat dat er niet
komt.Voetballen in het park of bij de Sint Boys.Ook staat er al maanden een auto van
iemand.Zulke zaken moeten gemeld worden bij de politie.Ook wil men graag nog een bankje
erbij te hebben.
Kruising Wijzend weg Rijperweg is weer erg slecht kan er wat aan gedaan worden .Ja ook
hier doorgeven aan de service lijn van de gemeente.
Sam meldt dat er drie hertjes geboren zijn in het dierenparkje.
Sluiting.
Om 20.50 sluit Siem de vergadering af en biedt een drankje aan op kosten van de dr.

Notulen van de dorpsraad vergadering van 8 mei 2007.
Plaats en aanvang het dorpshuis om 20.00 uur
Afwezig met bericht bestuurslid Frits Mengers.
Aanwezig; zie presentie lijst,16 personen en de heer A.Kraak van de politie .
Opening.
om 20.10 opent Siem als voorzitter de vergadering en heet Andries Krraak welkom.
Notulen.
leeg i.p.v. keeg onder kopje notulen .Kees B .vraagt of ze wat doen aan de 10KV kabel.Petra
heeft het gemeld bij de gemeente.De notulen van 8-3-2007 worden hierna goedgekeurd.
Post.
Contourennota leefbaarheid Sint Maarten,structuurplan Harenkarspel,jaarverslag VAC,brief
van de heer Lucas Luijckx over de bouw van de garages achter de Omloop,projectplan
dorpsservicepunt Sint Maarten.Er wordt verteld dat de eerste twee poststukken te lezen zijn
op de site van de gemeente.
N.a.v. de garages meldt Petra dat we de gemeente er op aan zullen spreken om er voor te
zorgen dat het een mooi geheel wordt daar achter op het pleintje.We hebben de indruk dat de
gemeente er na uitbesteding aan een project ontwikkelaar er verder niet meer naar omkijkt en
er zo dingen gebeuren die eigenlijk niet mogen.
Politie.
Andries neemt het woord en deelt een stencil uit.N.a.v. dit stencil deelt hij ons de gang van
zaken mee.De politie wil beter contact met publiek en is al gekomen tot een klantenpanel .
De hulpverlenende taak van de rijkspolitie van vroeger is omgebogen tot een bedrijf waar het
gaat om cijfers en harde afspraken.Met ander ketenpartners,bv woningbouw vereniging
(burenoverlast),GGZ/GGD (psygische patienten),gemeente,dorpsraad en burgers zelf, zijn zij
nu verantwoordelijk voor opsporing/openbare orde/veiligheid en noodhulp.
Geen spoed nummer 0900-8844.Voor de eenvoudige zaken is internet aangifte in opkomst.
De politie lijkt ver weg en is toch dichtbij.Doe wel aangifte van zaken anders weet men het
niet.De bezetting is minimaal en hulp van de burgers is dus wenselijk.
Kees Bakker vraagt hoe het staat met milieu delicten.Andries meldt dat iedere agent in
opleiding daarover leert maar de materie nu te groots aan het worden is om daar als gewone
agent nog onderzoek naar te doen.Er zijn wel speciale agenten voor deze delicten maar er is
voor hun te veel werk.Op een milieu delict zou gereageerd moeten worden maar of dat ook
altijd gebeurd???…….
Om 21.30 gaat Andries ons verlaten en nemen we een borreltje voor we verder gaan.
Mededelingen.
Komen de bomen aan de Wijzend wel terug want we willen wel een stoep.Misschien moeten
we kiezen of bomen of stoep.Een alternatief zouden plantenhangers aan de lantaarnpalen
kunnen zijn.Punt om te vragen aan Theo Lammerts

Zodra er nieuws is over de woningbouw komt dat ter sprake.Eind mei denkt men er mee naar
buiten te komen
De gemeente bereidt een website voor voor alle dorpsraden.Na de grote vakantie zal deze in
de lucht komen via de site van Harenkarspel.
Service punt.
Siem legt het principe van het service punt uit en vertelt dat de wethouder komende
donderdag het plan in ontvangst zal nemen.Er worden vrijwilligers gevraagd omdat het punt
anders niet kan gaan lopen.We kunnen mededelen dat dit punt er echt gaat komen.
Rondvraag.
Leo B kreeg brief van de gemeente na aanvang van de werkzaamheden aan het Sint Boys
veld.Kees B wist nergens van.De brieven waren in het gemeente huis blijven liggen bleek na
telefonisch contact.Over deze zaak zullen we de gemeente aanspreken ;bij werkzaamheden
moet er eerder een bericht uitgaan naar de mensen die er last van zullen hebben.
Mevr de Vet vraagt of we de eventuele verplaatsing van de grote windmolen in de gaten
willen houden.Wij denken dat een verplaatsing richting dijk niet gaat gebeuren want binnen
een bepaalde straal mag er niets komen langs de dijk.
Ben de V vraagt wat er in het kader van het BBZ gebeurd is.De heer staat er nu een Lucas
Luijckx weet dat er problemen waren met de uitstoot van water na een fikse regenbui.Daarom
is er nu een gemaaltje gemaakt bij de overstort.Ook van deze werkzaamheden waren de
omwonenden niet op de hoogte gesteld.
Bij de Paralelweg ligt veel bouw rommel in de bosjes.Petra zal de mensen erop aanspreken.
Sluiting.
Om 22.15 sluit Siem de vergadering af.Meldt dat de volgende vergadering op 5-7-2007is.

Notulen van de dorpsraad vergadering van 8-3-2007.
Plaats;vergaderzaal van het dorpshuis.
Aanvang;20.00 uur.
Aanwezig;Hr Lucas Luijckx,Hr Nieweg,Hr en Mevr Bijpost.
Opening

Om 20.10 opent Frits de vergadering.

Notulen

Na aanpassing van het woningen aantal naar 90 kunnen ze worden
goedgekeurd.Opgemerkt wordt dat de panden voor de sloop ivm bijpost lokatie
nu leeg staan.

Post

Geen post behalve de e mail over vergaderingen enz.

Mededelingen We zijn bezig geweest met de wedstrijd ceeer je ommetje uitgeschreven door
landschapsbeheer .Het probleem is vooral het vrij openstellen van het land .In
Valkkoog lukt het nu nog niet maar we houden het aan in het kader van het
leefbaarheidsplan en de toekomst visie.
Leefbaarheid Plan Bijpost/Omloop is tamelijk ver binnenkort ter tafel.Leo heeft een 10 KV
kabel ontdekt in het land die voor het nieuwe uitbreidingsplan niet echt logisch
ligt.Gemeld bij gemeente ze deden er maar laconiek over bij graven van
sloot,nieuwe wijk kunnen ze hier toch moeilijkheden mee krijgen .
Hij gaat naar het ECN.
De 35 woningen Bijpost en Omloop staan los van toekomst
visie.Dit jaar wil men beginnen.Gemeente is akkoord met
plannen van project ontwikkelaar.
Vandaag zijn er gesprekken geweest over het dorpshuis in ons dorp.Een
Service Punt van stichting wonen plus NH is een zaak waar we voor gaan en
moet in het dorpshuis beginnnen.Deze stichting geeft ondersteuning en moet
draaien op vrijwilligers.Als alles goed gaat en bereidwilligheid is in dorp dan
aan eind van jaar draaien.A.s maandag is er een vergadering in WOZOCO en
stichting enz over dit service punt.
Er zal geen winkel op de camping komen.John Broers, de nieuwe camping
eigenaar, wil wel winkel in dorpshuis.Dan zal de hoek van de camping ook
open moeten gaan………
Leo meldt dat het 2 de Sint boysveld 1 april op de schop gaat.Afgraven en
draineren enz.Doorgang voor deze werkzaamheden zal bij Nico Hemmer
gemaakt worden.
Lopende zaken De Langparkeerplaats wordt aangepakt en opgeruimd.Pad bij dierenparkje is
opgeknapt.Het laatste stuk nog niet??Info waarom niet.
Aanplant op bergbezinkbassis komt.Op kerkterp is de populier weggehaald.

De Wijzendweg opknap ronde laat nog op zich wachten.De nutsvoorzieningen
komen nog niet dus nog geen bomen en de stoep moet omhoog stond niet
gepland en dit kost meer geld.Dit voorjaar nog geen bomen.
Rondvraag

De heer Lucas Luijckx heeft klachten over de postbezorging.Hij mist stukken
en krijgt post van andere mensen.Er zijn meer klachten.Er zijn nu twee
postbodes,in ons dorp.De klacht is naar Leeuwarden gegaan en we wachten af
of er verbetering komt.Zo niet dan zal de dorpsraad aktie ondernemen.
De garages achter de Omloop.5 oude garages een gat een houten plank en 5
nieuwe garages.Deze garages sluiten niet aan de andere garages.Een rommelig
gezicht.Is er een vergunning afgegeven voor deze garages vraagt de heer Lucas
Luijckx?We raden hem aan om dat zelf uit te pluizen maar hebben geen
vergunning over deze zaken in het krantje gezien.
Overpad achter Omloop is van mensen van de Omloop volgens de heer Lucas
Luijkcx

