Notulen van de dorpsraad van Sint Maarten.
Datum ;13-10-2010

Plaats;Dorpshuis vergaderzaal

Aanwezig ;dorpsraad min Siem van Bleisem
publiek; K. Bakker ,W. van Gytenbeek,B. Noort,H. Nieweg.
Opening.
Ed opent de vergadering om 20.10 en meldt de afwezigheid van Siem ivm ziekte.Hij geeft een
leespauze.
Mededelingen.
B&W is op bezoek geweest en Rob Treur is aanspreekpunt voor Sint Maarten.
Notulen 19-5-2010.
Willem vraagt over de sloot bij de pannakooi.Is er wat gedaan met de vraag naar een net over
de kooi? Nee meldt Petra ze zal het neerleggen bij Ton ter B.
De notulen worden na een aantal kleine aanpassingen goedgekeurd
Post in/uit.
Naar de gemeente een e mail met vragen uit de vorige notulen en een retour e mail met
antwoorden die Petra voorleest.
Folder over de geplande uitbreiding van het van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn.
Rein leest de brandbrief van de dorpsraad over de Valkkogerdijk voor. We eisen dat er nu na
al die jaren eindelijk wat gaat gebeuren. De dijk buiten de bebouwde kom is van het
hoogheemraadschap sinds kort. Petra stelt dat deze dijk niet geschikt voor verkeer van nu en
er eigenlijk geen groot verkeer op kan. Kees B.is erg ontevreden over de staat van de dijk in
de winter .Als we het vergelijken met Schagen hapert er toch wat aan der zorg van
Harenkarspel…Als het goed is zal wethouder Cappon met het hoogheemraadschap in
bespreking gaan.
Overleg B&W.
Leefbaarheidsplan en toekomst . De gemeente zal voor het onderhoud van de zaken gaan
zorgen. Een klacht van nu is dat het graspad naar dijk erg poeperig is en Kees B. meldt dat
een ander pad erg hoog gras heeft. Ja dat zijn de zaken van het platteland maar alles is zo wel
mooi landelijk aangelegd.
Woningbouw.De eerste paal aan de dorpsstraat is de grond in. Ook bij Haulo wordt hard
gewerkt om de grond bouwrijp te maken. Het plan Limmen en Omloop heeft nog geen
kopers.

Dorpsplein .In juni is er een bijeenkomst geweest om de stand van zaken te horen .Ook zijn er
punten ter verbetering aangevoerd door de aanwezigen .Op dit ogenblik is er echter ook nog
een andere zaak die speelt;de riolering .Het systeem is oud en moet het vernieuwd worden dan
is het zaak dit eerst aan te pakken en daarna het plein en de Dorpsstraat .Komende week zal
het systeem bekeken worden en zal er uitsluitsel komen hoe deze zaak aan te pakken.
Groenonderhoud zorgt voor een armzalig aanzien van het dorp. We denken dat aan de
aansturing van de mensen van Noorderkwartier wel wat gedaan moet worden en ook de
gemeente ambtenaar moet aktiever aan de slag gaan. Petra heeft de ervaring dat deze man
dingen afspreekt maar niet na komt.Gisteren is deze zaak ook met B en W besproken.
Bien vertelt dat de kastanjebomen aan de Elzensingel gekapt moeten worden. Bewoners
vinden het erg ze moeten blijven staan er is een brief hierover naar de gemeente gestuurd.
Petra zal Arjen W. hierover bellen. Hans N. vindt dat we met thuis in het groen bomen
wilden hebben en behouden. Wat te denken in dit kader van de kap van de Omloop .We
vertellen dat ook wethouder Cappon er niet blij mee is er wordt hierover aktie ondernomen
bij de firma de Nijs.
Hans N. vraagt of er parkeer plaatsen bij kunnen komen voor Dorpsstraat bewoners. De
Project ontwikkelaar heeft nee gezegd maar misschien kunnen er toch in de grote tuin van
Bijpost wat plaatsen gemaakt worden .Dit gegeven ligt bij Tom T.
Rondvraag.
De vorig jaar aangevraagde bladcontainers voor de Elzensingel worden niet opgehaald .Petra
meldt dat Bien zelf moet bellen naar de gemeente wanneer ze weg moeten.
Hans vindt dat de pr van de dorpsraad beter moet. Petra geeft aan dat door omstandigheden er
slechts 1 bericht hierover geplaatst was.
Kees B. maakt melding van het beschadigde kerkje bij de WOZOCO.Het wordt hersteld door
de stichting sociale zorg Sint Maarten.
Rein meldt dat mevr. Emmelkamp spuiten in het park heeft gevonden. Laat ze ze meenemen
ivm veiligheid en vraag haar zelf naar de waarheid. Wij hebben er niets over vernomen.
Om 21.10 sluit Ed de vergadering en we besluiten 12 januari weer te vergaderen.

Notulen van de dorpsraad van 3-2-2010.
Aanvang; 20.00 uur

Plaats; De Klimop

Aanwezig gehele dorpsraad; Ed Burger, Petra Vrolijk, Rein de Jong en Siem van Bleisem.
Publiek; Mevr.Toth, mevr v.d. Does, Heer Duister, Mevr Lucas Luijkxs, Hans Nieweg, Kees
Bakker, mevr Tams, mevr.Kalf, Sip Eisinga, Willem v. Gytenbeek.
Opening.
Om 20.10 opent Siem de vergadering en geeft tijd om de notulen te lezen.
Mededelingen.
Morgenochtend gaan Rein en Petra naar de notaris voor de statuten van de stichting
dr Sint Maarten. De aangekondigde politie man komt hopelijk in mei.
In/uit post.
Er is van de gemeente een brief binnen gekomen met twee straatnamen voor plan 2 en 3.
De straat in plan 2 zal Peperbus genoemd worden en de straat in plan 3 Keuvel.
Via e mail is het eind rapport van Thuis in Groen binnen gekomen. Mensen die dit rapport in
willen zien kunnen hun e mail adres opgeven bij Petra; zij zal dan het verslag toezenden.
Goedkeuring van de notulen van 16-9-2009.
Na een kleine wijziging worden de notulen van 16-9-2009 goedgekeurd.
Lopende zaken.
a. Parkeerplaatsen. Ed neemt het woord. Na de vorige dr is er een rondje
gelopen om te kijken waar er eventueel parkeerplaatsen gecreëerd zouden
kunnen worden zonder problemen. Er zijn 6 plekken gevonden die men
daarvoor gaat inrichten. Petra meldt dat dan het gedoogbeleid op het
woonerf over is en ook bedrijfswagens langer dan 6 meter uit het dorp
moeten naar de langparkeerplaats. Tijdens dit rondje kwamen we ook op
het pleintje achter de Lijsterbesweg en zijn we tot de conclusie gekomen
dat dit hard toe is aan een opknap beurt. Van de heer Mooijes heeft de
stedenbouwkundige van de gemeente de opdracht gekregen om eer een

nieuw plaatje van te maken zodat een en ander klaar ligt als de gemeente
hier groen licht voor gaat geven. (wat nu nog niet gebeurt)
b. Bomen avond. Onder leiding van Arjen Wonink is er voor inwoners van de
Omloop aan de zuidzijde van het dorp, Sportparklaan en Wijzend/Herenweg een
avond belegd waarin we het hebben gehad over het wel of niet herplanten van
bomen. Ook de Killemerweg is ter sprake gekomen omdat daar ook vele bomen
verdwenen zijn. De volgende conclusies zijn te vertellen;
•

Langs de Killemerweg willen we graag een rij knotwilgen.

•

De inwoners van de Omloop aan de zuidkant van het dorp willen geen
bomen terug op de plaatsen van de gekapte exemplaren. Eventueel wat laag
kleurend struikspul.

•

De Sportparklaan gaat helemaal voor nieuwe bomen. Voor bomen uit de
eerste categorie is onvoldoende ruimte in de openbare grond Dit komt
mede door het hier aanwezige leidingtracé van de nutsbedrijven. Wel is er
plaats voor bomen uit de derde categorie. De Sportparklaan zal dit jaar niet
aangepakt worden door problemen met vergunningen enz.

•

De Wijzend /Herenweg wil graag het gat bij de ijsbaan vullen met een
nieuw soort resistente iepen. Dit laatste zal tegen de borst van het college
stuiten daar men besloten heeft geen iepen meer te herplanten. Arjen zal
proberen ze te overtuigen en lukt dat niet dan een andere soort boom die op
deze plaats levensvatbaar is.

Hopelijk lukt het planten van bomen op de Killemerweg de Wijzendweg en
struiken aan de Omloop dit jaar wel, mits er budget voor is.
c.

woningen plan 2/3.Petra heeft info gevraagd bij van der Giessen .Alle
starterswoningen zijn verkocht en er zijn enkele woningen met een optie. Het loopt
geen storm maar de makelaar maakt zich niet druk tot nu toe. Wel zegt ze toe om
in april/mei te starten met de bouw van de starterswoningen ook al is er verder nog
niets verkocht. Wij hebben daar onze bedenkingen over; meestal moet er toch 70%
verkocht zijn daar anders het geld voor de infrastructuur enz er niet is. Wie gaat
dat dan betalen zegt Hans Nieweg. Gelooft niet dat er in mei al een bouwklaar
terrein ligt; slopen en asbest verwijdering kost veel tijd en is er al een bouw/sloop
vergunning? We wachten het af.

d. De “Thuis in groen” groep heeft een eindverslag ingeleverd voor de gemeente met
de hoop dat ze punten uit het plan aan gaan pakken. Deze groep mensen wil dan
samen met de gemeente aan de gang gaan. Wordt vervolgd dus.
e. Het leefbaarheidsplan gaat eindelijk leven. Overal in het dorp en erbuiten zie je
resultaten verschijnen en deze zullen in het voorjaar volop gebruikt gaan worden
als het weer mee zit.

Wat verder ter tafel komt.
Hans Nieweg geeft aan nu nog niet beschikbaar te zijn voor onze dr ivm zijn activiteiten voor
AB de komende tijd. Een combinatie kan niet, staat ook in onze komende statuten van de
stichting. Kees Bakker vraagt hoe de verdeling van functies in de dr is. Dat hebben we nog
steeds niet geregeld en we zullen er mee aan de slag gaan beloven we. Petra blijft secretaris
en Rein doet het financiële gedeelte tot nu toe. Heer Duister beklaagt zich weer over het
fietspad naar Stroet en het 't Rijpje. Petra geeft aan het wederom gemeld te hebben bij de lijst
wegen onderhoud maar zegt dat het geen prioriteit heeft bij de gemeente. Bovendien is het al
eens opgepakt en zal het steeds weer terug komen zolang de bomen er staan.
Ook het gat in Valkkoger dijk staat al jaren op de lijst. Maar het probleem ligt hem in het feit
dat de bovenlaag asfalt van de gemeente is en het dijklichaam van het hoogheemraadschap is.
De gemeente wil dat er metingen verricht worden in de dijk, wat het hoogheemraadschap
inmiddels gedaan heeft. Zolang de resultaten niet bekend zijn bij de gemeente kan men niet
asfalteren. Ook bij nummer 10 gaat een kuil ontstaan geeft Petra aan. Rein gaat namens de dr
een brief schrijven richting hoogheemraadschap
Petra meldt verder dat er visuele strepen, die een bolling aanduiden bij het z.g.n. bruggetje in
de Wijzendweg, helemaal weg zijn. Vragen of die opnieuw aangebracht kunnen worden in het
voorjaar.
Sluiting.
Om 21.15 sluit Siem de vergadering af.

