
  

 

 

 

Jaarverslag Dorpsraad 2012 over 2011 

Beste dorpsgenoten,  

Hierbij een verslag over de werkzaamheden van de Dorpsraad in het jaar 2011. Het was een jaar 

waarbij de dorpsraad low profile zijn taken heeft vervuld. Desondanks is Duncan Kavelaar  gelukkig 

bereid gevonden ons hierbij te ondersteunen 

Toch hebben we in 2011 weer een aantal mooie projecten kunnen ondersteunen en uitvoeren. 

Vanuit het klusbudget  zijn de volgende projecten gerealiseerd en/of mee gefinancierd. 

 GV4 Jubileumjaar 

 Bijdrage vernieuwing onderkomen Praalgraf Brederode 

 Carnavalsact Werkgroep Jeugd 

 KinderVakantieSpelen 

 Plaatsen lantaarnpaal Jeu de Boulebanen  

 

Vanuit het wijkbudget hebben we financieel kunnen bijdragen aan; kerstboom op Annaplein, zuster 

van Burendag, uitgeven boek van Reinout van Brederode, onderhoud planten bakken op Annaplein, 

plaatsen kerstboom, stichting theatergroep Stoepje en vereniging Charitas. 

Ook voor 2012 verwachten we weer een bijdrage te kunnen leveren vanuit het wijkbudget aan de 

leefbaarheid van ons gebied.  

De ingediende projectaanvragen voor 2012  zijn onder voorbehoud goedgekeurd door de Gemeente. 

De ingediende projecten zijn:  

-Opknappen schoolplein 

-Carnavalsact Werkgroep Jeugd 

-KinderVakantieSpelen 

-Oranje Comité de Noord 

-Stichting Annapop 

-NOC 

-GV4 

-Zeeverkenners 



-Vrouwen van nu 

-Gein op het plein 

- Toneelvereniging  Togido 

Verder is er regelmatig overleg met de wijkbeheerder en was het goed, op de laatste 

jaarvergadering, te horen dat via de ondersteuning van de dorpsraad er enkele langslepende vragen 

van bewoners bij de gemeente zijn opgelost.. 

Tenslotte is het nog goed te melden dat De Noord/Veenhuizen dit jaar bezocht werd  door College 

on Tour. Bezoek van Burgemeester en Wethouders aan De Noord en Veenhuizen was een groot 

succes!!! Donderdagavond 19 mei 2011 hebben we de Burgemeester, Wethouders en 

Gemeentesecretaris, Wijkagent, Wijkbeheerder en Opbouwwerker op bezoek gehad in het kader 

van College on Tour. 

We gingen als Dorpsraad per Hugo-Hopper samen met het college als eerste naar het schoolplein 

van de St. Josephschool. We werden verwelkomd door vele schoolkinderen, enkele handbalteams 

en vele ouders en leerkrachten. Schooldirecteur Ina Reijling ontving ons en daagde de burgemeester 

in de vorm van het ren je rot spel uit eens goed na te denken over verbeteringen aan het 

schoolplein. Het schoolplein heeft namelijk een veel bredere functie en kan beter gezien worden als 

een dorpsplein omdat het zeer intensief wordt gebruikt en niet alleen tijdens maar vooral ook na 

school, door de Hugo-Girls de BSO en jeugd in de avond. 

Door Ron Peerdeman werd een plan van aanpak tot verbetering van het schoolplein overhandigd 

aan het college. Het plan is in samenspraak met de school, ouderraad, Hugo-Girls, vrienden van 

Hugo-Girls, de dorpsraad en de kerk opgesteld. 

Diplomatiek als dhr. Han ter Heegde is gaf hij aan het schoolplein prima te vinden zoals het nu is: 

“geniet er van”zei  hij. Wel zegde hij toe het plan te bekijken en in gesprek te willen gaan indien het 

nodig blijkt. 

Vervolgens reden we via de Donkereweg richting Veenhuizen, op de Kerkweg stond bij het tolhuis 

Jos Danenberg met hengel en klomp. Gelukkig waren enkelen in het bezit van kleingeld zodat we na 

een kleine toelichting van Jos over de historie van het heffen van Tol over de oude Veenhuizerdijk de 

route konden vervolgen. 

Bij het kerkje van Veenhuizen was de volgende stop. We werden zeer gastvrij ontvangen door 

vrijwilligers en het koor Massala wat elke woensdagmiddag  zingt in dit prachtige opgeknapte  kerkje 

met zijn unieke praalgraf. Hans van Breugel maakte van deze gelegenheid gebruik om de gemeente 

en de burgemeester in het bijzonder te bedanken voor de financiële steun die zij verleend hebben 

om het nieuwe onderkomen van het praalgraf mogelijk te maken. 

De organisatie van Bredepop 2010 was ook aanwezig en gaf aan ook in 2011 een soortgelijk 

evenement te willen organiseren. De burgemeester gaf aan dat op de gewenste lokatie  maximaal 

500 bezoekers toegestaan zijn en onder die voorwaarde toestemming te verlenen. 

Na die toezegging werd de burgemeester een toegangskaart aangeboden. 



 

De volgende stop was ter hoogte van de Oostertocht, volkstuinencomplex aan de Harlingerstraat, 

Niek Buter gaf hier een toelichting over de wijze waarop de steiger, waterpartij en zwerfkeien 

eilandjes tot stand waren gekomen. Ook vroeg hij de gemeente oog te hebben en houden voor 

ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied om zo verpaupering tegen te gaan. 

Vervolgens reden we via de Plaetmanstraat naar de Altonstraat waar we het bedrijf van H.M. 

Tesselaar mochten bezoeken. Her Tesselaar gaf uitleg over de teelt en veredelingstak van dit bedrijf. 

De gemeente ambtenaren konden een goed beeld krijgen van de mogelijkheden en bedreigingen 

voor de glastuinbouw in Nederland en de manier waarop in dit bedrijf gespecialiseerd is om 

bestaansrecht te kunnen behouden. 

Belangrijk voor de werkgelegenheid is dat dit bedrijf werk biedt aan velen vaste werknemers en 75 

scholieren uit De Noord.  

Daarna werd de nieuwbouw op het Noorder-eiland bekeken. Johan Groen van Bot Bouw Initiatief 

gaf een toelichting over de wijze waarop het plan tot stand kwam en hoe het uitgevoerd is. Enkele 

bewoners vertelden hoe het hen beviel in de nieuwe wijk. De Burgemeester merkte op dat vanuit 

andere gemeentes complimenten zijn gemaakt over de stijl en afwisseling in de wijk. 

Als laatste etappe kwamen we aan in het dorpshuis in de Noord. De muzikale omlijsting werd deze 

avond belangeloos super verzorgd door Anna Ursem en Serita Wijnker, meiden bedankt!!! De 

opkomst was ook hier bijzonder goed. Vanavond werd de mogelijkheid geboden in 5 minuten  het 

beste of leukste plan voor De Noord te presenteren. 

Gretig werd van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Na 8 presentaties heeft een deskundige jury 

moeten kiezen wie met een mooie cheque zijn of haar plan kan waarmaken. De geldprijzen zijn 

bekostigd uit ons Wijkbudget. De burgemeester was nadrukkelijk geen jurylid wel mocht hij de 

prijzen kenbaar maken. 

De eerste prijs: € 500: de rolstoeldansers, ten behoeve van het samen kunnen dansen op 

woensdagavond in het dorpshuis. 

De tweede prijs: € 300 : De Hugo-Girls om een doel te kunnen aanschaffen in de gymzaal, in plaats 

van een krijtstreep op de muur. 

De derde prijs:  € 200 :  Brede pop :concert organiseren om daarmee geld in te zamelen, om zieke 

kinderen de dag van hun leven te bezorgen. 

Helaas hebben we niet iedereen gelukkig kunnen maken met een geldprijs, wel kon ieder kennis 

maken met het college in een ongedwongen sfeer en netwerken om zo goed op de hoogte te zijn 

van wat er speelt in De Noord en Veenhuizen. 

De Burgemeester heeft ieder bedankt voor de prima presentatie en grote belangstelling van de 

bewoners van begin tot het eind van de Tour en gaf aan de enorme betrokkenheid en enthousiasme 

bijzonder op prijs te stellen.  

Wij kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige avond. 



De Gemeente Heerhugowaard is bezig met het ontwikkelen van een visie voor de buitengebieden 

van Heerhugowaard om een combinatie te kunnen realiseren tussen huidige functies van het 

buitengebied en recreatie. In de Noord/Veenhuizen zijn er twee gebieden aangewezen als 

buitengebied. Dit zijn Veenhuizen en de Smuigelpolder. Van de plannen voor de Smuigel polder is 

weinig bekend. In Veenhuizen zijn een aantal vergaderingen geweest met vertegenwoordigers van 

bewoners en bedrijfsleven. Tevens is er een rondje Veenhuizen gelopen met bewoners uit 

Veenhuizen en vertegenwoordigers van de Gemeente. 

In 2012 zullen de plannen verder ontwikkeld worden. De Dorpsraad is vertegenwoordigd in de 

overleggroep Veenhuizen, die samen met de gemeente plannen zullen voorbereiden. 

Al met al weer een enerverend jaar voor de Noord en Veenhuizen. Zolang er mensen zijn, die zich 

belangenloos willen en kunnen inzetten zullen wij  ook in 2012 ons best doen om de gelden die 

beschikbaar worden gesteld, op een goede en verantwoorde manier worden uitgegeven. 

Namens de Dorpsraad,  

 

Johan Zuurbier 

Miranda Beers 

Marcel van der Loos 

Hans van Breugel 

Tina van Breugel 

Duncan Kavelaar 

 

 

 


