NOTULEN VAN DE DORPSRAADVERGADERING VAN 10-12-2004
Aanwezig:

Siem van Bleisem
Petra Vrolijk

Afwezig:

Frits Mengers

Publiek:

10 personen

Opening

Om 20.05 opent Siem de vergadering en deelt mee dat Frits verhinderd
is. Hij geeft en leespauze voor de notulen van de vergadering op 5
november
Marco deelt mee dat de SVS foutief vermeld wordt als SSVS; daarna
worden de notulen goedgekeurd.
Er is een brief van de gemeente binnen over de Hart-winkel. Voor 23
december horen we er meer over. We lezen op de kabelkrant dat er
binnen zes maanden een winkel moet gaan draaien en met met het
verbouwen van het dorpshuis gaat beginnen. Dit lijkt de Dorpsraad een
sterk verhaal.
• Eindelijk kunnen we melden dat de bomen aan de
Sportparklaan goed gesnoeid zijn;
• Ook het hekwerk aan de Elzensingel is geplaatst;
• Er is een nieuwe brievenbus geplaatst op de Lijsterbesweg.
Wij danken hiervoor Hans van T;
• Hij weet ook te vertellen dat met het nieuwe beleid van TPG
deze bus weer weg gaat;
• De plantenbak aan de Omloop is weer netjes en op de
Elzensingel zal de bak in de loop van Januari opnieuw
worden beplant net zoals aan de noordzijde van de sloot;
• Over de nieuwbouw zijn geen mededelingen;
• De fundatie voor het monument is geregeld, Ballast Nedam
zal hiervoor een betonblok maken van 120x120 cm met een
gewicht van 700 kg.
• De aktie punten brief van de gemeente werken we door en
komen tot de conclusie dat er veel gebeurd is.Uit het publiek
komt de opmerking dat de bagger ,uit de Wielen, ook op een
land gestort kan worden maar dat het land dan twee jaar niet
te gebruiken is

Notulen
Ingaande /
uitgaande post

Mededelingen

Leefbaarheidsplan In januari zal er een vervolggesprek komen met de gemeente.Aan de
verschillende zaken uit het plan is een prijskaartje gehangen en nu
moeten we oplijnen wat we als dorp de belangrijkste zaken vinden die
we willen realiseren binnen het gestelde budget. We vinden dat we in de
Keuvel het leefbaarheidsplan maar weer eens even op moeten frissen
voor alle bewoners van Sint Maarten

.
Verkeersremmers Het eens ingediende plan met verkeersremmers is verdwenen op het

Rondvraag

gemeentehuis.Van de gemeente hebben we nieuwe tekeningen gekregen
om de verkeersremmers opnieuw in te tekenen.Frits heeft een eerste
poging gedaan en de tekeningen gaan in de zaal.We spreken af dat
Frits,Marco en Ben de Vent weer hun gedachten over de remmers laten
gaan en dat op de komende dr. de tekening besproken wordt en het
publiek nog eenmaal de kans krijgt om hun wensen kenbaar te maken.
Gerard Wanders ergert zich aan de plantenbakken rondom het Dorpshuis
dat kan er veel beter en verzorgder uit zien.Petra meldt dat er een budget
vrijgemaakt is door het Dorpshuisbestuur voor deze zaken en dat er ook
een nieuwe vrijwilliger voor is die het komend jaar met de planten
rondom het dorpshuis aan de gang gaat.
Marco B. maakt ons erop attent dat B&W eens in de twee jaar altijd een
keer op bezoek komt bij de dorpsraad.Nu uitnodigen voor april 2005.

Sluiting

Om 21.00 uur sluit Siem de vergadering af.Een nieuwe vergader datum
is er nog niet…..

Notulen van de dorpsraadvergadering van 5-11-2004.
Aanwezig:

Publiek;

Frits Mengers,voorzitter
Petra Vrolijk,lid
Siem van Bleisem,lid
7 personen.

Opening

Om 20.10 uur opent Frits de vergadering.

Notulen
De notulen van 1-10-2004 worden goedgekeurd ,maar er wordt wel opgemerkt dat er niets in
staat over een doorloop op de camping.
In/uitgaande
Er is een e mail verstuurd om duidelijkheid te krijgen over de Hartwinkel.
Post
Ook heeft de heer Koomen een e mail ontvangen over…de bomen van de Sportparklaan.
Mededelingen
Aan de kant van de wozoko gaan de vier lindes weg voor parkeerplaatsen. Komende maandag
gaan we met oa de heer Koomen aan de slag over “de bomen”.
De nieuwe garages aan de Sportparklaan zijn maandag jl geplaatst . De eerste aanbetaling
voor het monument is gedaan en de kapvergunning voor de bomen loopt. Siem meldt dat hij
bij zijn baas mag komen voor fundatie materiaal voor het monument en hij heeft ook al 20 m
keitjes gekregen voor de aankleding rondom het monument.
Nieuwbouw
Naar de projectontwikkelaar is een gewijzigde intentie verklaring. Sjaak Dekker uit Dirkshorn
zal eventueel de zaak uit gaan voeren.
Hartwinkels
Het dorp Sint Maarten is te klein voor een hartwinkel als we uitgaan van de strategie van” de
Koedijker”.Toch vindt de gemeente dat alleen ons dorp zo”n winkel zou moeten krijgen.Ze
willen er ondanks het te kleine inwonersaantal en een nog niet beschikbare lokatie toch een
plan voor indienen bij Prov. Staten ook in het kader van het leefbaarheidsplan. Als Prov.
Staten er geen oren naar heeft zullen we proberen een winkel op te starten op eigen initiatief.
Rondvraag
Kees Bakker vraagt of er na 1 jaar nog een nieuwe brievenbus zal komen op
de Lijsterbesweg. Petra meldt dat er geen mallen op voorraad zijn en Hans v.Tartwijk zegt dat
hij daar wel eens even achter aan zal gaan. We wachten voorlopig nog maar even af.
Siem heeft voor ons de volgende mededelingen;
•
•
•
•
•
•

28 –11
sfeermarkt.
3-12
schoentje zetten.
4-12
Sinterklaas in Sint Maarten.
11-12
verlichtings weekend.
De keuvel zal 4 x per jaar uitkomen en zal van de SVS 100 euro ontvangen.
Het straattoneel vraagt dringend mensen.Aanmelden bij Nut en Genoegen.

Petra vraagt zich af wanneer er op de Killemerweg gestrooid wordt .Door de bomen bij de
camping is deze weg erg glad bij vorstweer.We zullen het aankaarten bij de gemeente en
tevens vragen of er aan de kanten een witte streep getrokken kan worden.
Sluiting

Om 21.10 sluit Frits de vergadering af.

Notulen vergadering dorpsraad Sint Maarten
d.d. 23 april 2004
Aanwezig:
Marco Broersen, voorzitter
Francien van Noort, secretaris
Siem van Bleisem, lid
Petra Vrolijk, lid
Afwezig met bericht: Frits Mengers, penningmeester
Publiek:
15 personen
1. Opening Welkomstwoord
2. Notulen: Goedgekeurd
3. Ingekomen post: brief gemeente over 30km regiem Valkkoog. Daar wordt constant te
hard gereden. Dus aan het beide ingangen van het dorp worden nu 30km borden
geplaatst. Verder niets. Vooral de laatste zin van de brief -Wij wijzen u nog op het feit
dat de politie geen snelheidscontroles in 30 en 60km gebieden uitvoert, omdat men
redeneert dat de maatregelen dusdanig dienen te zijn dat sneller rijden niet mogelijk is wekt de lachlust op.De politie is kennelijk niet op de hoogte hoe het beleid in
Harenkarspel en name voor de kern Sint Maarten is.
4. Mededelingen: Bij monde van wethouder Nico Slagter erkent RZ dat er fouten zijn
gemaakt betreffende de verkoop van de garages. Volgens hem zat de gemeente met de
garages in haar maag en had ze wel in principe willen weggeven. Dat daarbij de
huurders geen stem hadden, noemt hij niet terecht. De D.R. tekent echter aan dat bij het
onderhoud dat de DR in januari met B&W had, zowel de toenmalige wethouder M.
Tijm als de burgemeester van oordeel waren dat er slechts sprake kon zijn van verkoop
aan één persoon. Hoewel de DR er constant op aangedrongen heeft de huurders over de
aanstaande koop in te lichten, heeft de gemeente deze raad terzijde geschoven en de
huurders pas na het sluiten van de koop ingelicht. De garages zijn met grote
waarschijnlijkheid voor weinig verkocht. De zittende huurders mogen ze nu voor een
flink bedrag overnemen en anders wacht hen een fikse huurverhoging. Het is
schandelijk dat een gemeente niet eerst aan haar eigen inwoners denkt.
5. Leefbaarheid. Het verslag dat gemaakt is tijdens een speciale vergadering van de DR
met vertegenwoordigers van alle verenigingen en het bestuur van het dorpshuis wordt
besproken. Er zijn geen op- of aanmerkingen en ook geen aanvullingen. Er wordt
besloten dat het verslag verder wordt uitgewerkt en dat de DR daar mee naar B&W
gaat.
6. Rondvraag. Petra Vrolijk meldt dat het schelpenpad in het park toe is aan een nieuwe
laag. T.b.v. rolstoelers e.d. moet deze aangerold worden.De slootbeschoeiing aan de
noordkant van de Elzensingel is geklepeld.Het hek is nu kapot en moet vernieuwd
worden, voordat er een kind verdrinkt.Marco Broersen vertelt dat Lau Blankendaal van
de CDA bij de kranslegging op 4 mei namens de gemeente aanwezig zal zijn.Verder
meldt hij dat deze vergadering zowel voor hem als voor secretaris Francien van Noort

de laatste is. Er hebben zich nog geen nieuwe bestuurs leden aangemeld. Of de DR Sint
Maarten blijft voortbestaan is dus een open vraag.

Notulen vergadering dorpsraad Sint Maarten
d.d. 26 maart 2004
Aanwezig:

Afwezig met bericht:

Punt 1:

Marco Broersen, voorzitter
Francien van Noort, secretaris
Frits Mengers, penningmeester
Siem van Bleisem, lid
Hans v.d. Geest, Algemeen Belang
Petra Vrolijk, lid
Hillie Tams

Welkomstwoord

Punt 2:
Notulen worden gecorrigeerd onder punt 6. Anders dan vermeld begint de
30km zone net voor de Lijsterbesweg, dus de basisschool ligt binnen de 30km zone
Punt 3:
Ingekomen post: Enquête over toekomst platteland in Noord-Holland. Deze
moet via internet
ingevuld worden. Het verzoek wordt doorgegeven aan Rein de Jong,
die er mee aan de gang gaat.
Punt 4:
Mededelingen: Het is opgevallen dat het ‘bruggetje’ aan de Wijzendweg
geplaatst is.
Wederom een aanfluiting voor het beleid van de gemeente. Er is namelijk beloofd een
bruggetje te plaatsen dat visueel een wegversmalling zou suggereren. In tegenstelling
hiervan is de weg verbreed en geen mens valt het bruggetje op. Zelfs wandelaars niet. Laat
staan dat automobilisten snelheid minderen.
Weer is er gemeenschapsgeld over de balk gegooid zonder enig resultaat.
•

•

Garages. De garages aan de Omloop en Sportparklaan zijn door de gemeente verkocht
aan ene mijnheer Zonneveld. Hierbij is totaal geen rekening gehouden met de zittende
huurders. Deze werd de huur opgezegd . Daarnaast kregen zij de aanbieding om de
garage tegen een extreem hoge prijs te
kopen. Ook hierbij houdt de
gemeente geen rekening met zijn inwoners.
Oorlogsmonument. Francien van Noort heeft tijdens een vergadering van de
kunstcommissie te horen gekregen, dat de vervanging van het oorlogsmonument niet
bij de kunstcommissie thuishoort. Ambtenaar Bootsma heeft zo beslist. Vreemde
zaak, want een oorlogsmonument in Amsterdam is door Jan Wolkers ontworpen.
Volgens de DR toch een echte kunstenaar. Ook kreeg de secretaris te horen dat de
vervanging voor 2004 op de begroting staat voor E 7000. Ze hebben het dan wel over
de vervanging van het kruis. Iets dat door de bevolking van Sint Maarten al
jaren geleden unaniem verworpen is. Men wil en dat is bekend het ontwerp dat
architect Ton Rutten belangeloos heeft ontworpen. Maar ja, wat Sint Maarten wil, dat
doet op het gemeentehuis niet ter zake.

Punt 5:
Leefbaarheid. In een gesprek met B & W op 15 maart 2004 heeft de DR het
groene licht gekregen om alvast het een en ander op papier te zetten over de wensen die in
Sint Maarten voor dit onderwerp leven. Wel is de wens geuit om wonen, zorg en welzijn in
het proces te betrekken. Het project moet zo breed mogelijk opgezet worden om zoveel
mogelijk subsidie te krijgen.

Punt 6:
Rondvraag. Vandalisme: de prullenbak in de bocht aan de Wijzendweg is
verdwenen.
Graag vervanging Aan de Omloop tegenover 12 zitten diepe gaten in de weg. Deze kunnen
ongelukken veroorzaken. Tip voor de gemeente: graag aktie. Mevrouw Emmelkamp heeft
gebeld over het snoeien van de bomen in de Sportparklaan. Dhr. Koomen adviseerde haar om
een kapvergunning aan te vragen. Nota bene: Aan ex-wethouder Margriet Tijm vertelde dhr.
Koomen dat mevrouw Emmelkamp zou willen dat de bomen gekapt worden. Een pertinente
onwaarheid. Zowel mevrouw Emmelkamp als de overige aanwezigen staan van dit soort
konkelarijen perplex. Conclusie: Op het gemeentehuis zijn er blijkbaar ambtenaren die het
beleid naar hun hand willen zetten op een niet zo nette manier. De dorpsraad weet niet hoe
hier mee om te gaan.
•

Nieuwe leden dorpsraad. Marco Broersen maakt bekend dat vanwege de manier
waarop de gemeente al jaren met de dorpsraad omgaat zowel bij hemzelf als bij
secretaris Francien van Noort de zin en de energie ontbreken om nog door te gaan. Hij
verzoekt de aanwezigen om eens na te denken over de invulling van de vacatures.
Echter, het opstappen is niet afhankelijk van nieuwe leden. Er wordt sowieso gestopt.

Punt 7:

Sluiting

Notulen vergadering dorpsraad Sint Maarten
d.d. 30 januari 2004
Aanwezig:

Afwezig zonder bericht
Afwezig met bericht:

Publiek:

Marco Broersen, voorzitter
Francien van Noort, secretaris,
Frits Mengers, penningmeester
Siem van Bleisem, lid
Petra Vrolijk
Hillie Tams, raadslid CDA
Hans Nieweg, lid AB
12 personen, Hans v.d.Geest en D. Strijbis, AB

Punt 1: Welkomstwoord
Punt 2: Notulen: Hans v.d. Geest zegt speciaal aanwezig te zijn vanwege punt 5. Zij vraagt
uitleg. Die wordt
gegeven. Tevens wordt vermeld dat de D.R. op 3 februari een
onderhoud heeft met B&W over de verstoorde relatie. Informatie volgt dus.
Punt 3: Mededelingen: Marco heeft telefonisch contact gehad met M. Tijm. Volgens haar
moet de secretaris post met een aantal mededelingen hebben ontvangen. Dat is niet het
geval.
•
•
•
•

De verkoop van de garages Omloop en Sportparklaan heeft vertraging opgelopen.
De gemeente heeft over het nieuwbouwplan nog niets ontvangen.
De planning is dat in 2004 alle bushokjes in de gemeente worden vervangen.
Een snelheidscontrole op de Hoge Buurt komt er niet omdat dit een 30km gebied is.

Punt 4: Er is geen belangrijke in- of uitgaande post
Punt 5: Oorlogsmonument: Het oorlogsmonument in Sint Maarten is volkomen verrot en het
is nog een wonder dat het staat. Dit is al een paar jaar geleden bij de gemeente aangekaard,
zonder dat hier op gereageerd is.
Op verzoek van de D.R. heeft inwoner en architect Ton Rutten een ontwerp gemaakt, dat door
de bewoners van Sint Maarten unaniem prachtig wordt gevonden. Met dit ontwerp is Marco
Broersen naar de burgemeester gestapt. Of die het mooi vindt is niet bekend, maar daar het
geen prioriteit heeft is het in de la verdwenen. Francien van Noort heeft op de vergadering
van de kunstcommissie het ontwerp ingediend als zijnde een kunstwerk dat van de jaarlijks
aan de kunstcommissie toegekende subsidie kan worden gerealiseerd. Ook de kunstcommissie
was unaniem van oordeel dat het hier om een prachtig ontwerp gaat. Bovendien was men van
oordeel dat het een schande was dat er jaarlijks een herdenking wordt gehouden bij een verrot
kruis. De kunstcommissie was van mening dat het ontwerp een kans moet krijgen. De
inbrengster kreeg de opdracht om een begroting te laten maken. De D.R. zal derhalve de
ontwerper Ton Rutten opdracht geven met een begroting te komen.

Punt 6: Rondvraag:
•

•

•

•

•

•

S. Eisinga verbaasd zich er over dat de huurders, dus de direct betrokkenen, van de
garages maar niets horen. Zij moeten alles uit tweede hand vernemen. Hij is al 15 jaar
huurder. De gemeente houdt zich bezig met partijen voor de verkoop en alles gebeurt
over het hoofd van de huurder, terwijl die toch ten eerste recht heeft om te weten wat
er gebeurt en ten tweede ook nog eens het recht heeft van eerste koop.
Ron v.d. Laan vraagt of de gemeente geen verplichting heeft t.a.v.
oorlogsmonumenten. Zij hebben bijvoorbeeld wel de verplichting om speeltoestellen
te plaatsen. De D.R. weet het niet.
Ron v.d. Laan vindt het ook vreemd dat de uitgang van de basisschool net buiten het
30km gebied ligt. Het scheelt maar een tiental meters. I.v.m. de veiligheid van de
kinderen zou je toch denken dat de gemeente daar aan denkt bij het plaatsen van
borden.
Gre Emmelkamp meldt dat de prullenbak in de speeltuin Sportparklaan, vernield,
vernieuwd en weer vernield is door oudere jeugd. De prullenbak is nu weggehaald. In
ieder geval wordt er weer rotzooi geschopt in de speeltuin door jongeren.
Hans v.d. Geest vraagt naar de leefbaarheidsplannen. De D.R. meldt daar hard mee
bezig te zijn.
Zij wil tot een platform komen, zodat er een concreet plan op papier kan worden gezet.
Rein de Jong vraagt of er wat bekend is over het beleidsplan Noord-Holland Noord.
De D.R. weet het niet. Wel is bekend dat de provincie de vergrijzing tegen wil gaan.,
dus dat er waarschijnlijk in de toekomst meer gebouwd mag worden.

Punt 7: Sluiting. Volgende vergadering 26 maart 2004.

