
Verslag inwoners (Project) avond van dinsdag 16 oktober 2012 
Plaats: Dorpshuis 

Tijd: 19.30 
 

 
Om 19.30 heet Johan Zuurbier alle aanwezigen van harte welkom en uit zijn tevredenheid over de 
grote van de opkomst deze avond. 
De presentielijst wordt uitgedeeld. 
 
 

  
 

 Eerste doel van de avond is het in beeld krijgen van potentiële projecten voor 2013.  
 
Daarom zijn bewoners, verenigingen, etc. uitgenodigd. Iedereen wordt in staat gesteld alvast een voorzet te 
geven welke projecten zij voor ogen hebben/in willen dienen. Johan maakt duidelijk  dat om in aanmerking te 
komen voor een financiële ondersteuning van de Gemeente de nodige inspanningen nodig zijn. Er dient o.a. 
een Projectlijst ingevuld te worden met onderstaande vragen: 
 
a. om wat voor project gaat het  

Vanuit alle afgevaardigden volgt een korte  motivatie waarom het een project is dat positief is voor sociale 

samenhang, veiligheid of leefbaarheid  
-. hoe zit het met draagvlak  
-. begroting en eventueel draaiboek (laatste afhankelijk van aard van het project)   
 
De kwaliteit van de aangeleverde informatie is belangrijk in verband met de keuzes die de Dorpsraad/ 
wijkpanel zal maken in de ingediende projecten. 
 
Marco van Woerkom, deze avond present als afgevaardigde van de KVS en het Oranjecomité, laat weten 
dat de communicatie tussen het OranjeComité en de Dorpsraad het laatste half jaar veel te wensen 
overliet. Miranda laat weten dat door de Dorpsraad betreurd wordt. Het afgelopen jaar is er door de 
Dorpsraadsleden minimaal vergaderd omdat de inzet en enthousiasme aardig terug begon te lopen. Na 
verschillende oproepen in het Contact voor hulp op wat voor manier dan ook werd helaas door niemand 
positief beantwoord. We hopen dan ook door het opzetten van een avond als deze, de activiteiten vanuit 
de Dorpsraad in een ander licht worden gezien en er meer mensen geënthousiasmeerd worden een 
steentje bij te dragen. Ook vraagt Marco zich af of de keuze van het verdelen van het Projectgeld wel bij 
de Dorpsraad/Wijkpanel moet worden neergelegd. 
 
Miranda laat weten dat De Dorpsraad/wijkpanel in overleg met de wijkbeheerder/de gemeente de prioriteit 
bepaald en doet dit op basis van draagvlak, publiek belang en of het niet in strijd is met gemeentelijk 
beleid. Naar eer en geweten wordt het projectgeld dan ook verdeeld. Met in de eerste plaats in gedachten 
dat het voortbestaan van bv. de KVS en het Oranjecomité voorop staan, daar het een project geldt wat 
een heel groot draagvlak bestrijkt en deze tradities op de prioriteitenlijst blijven staan. Marco wordt dan 
ook vriendelijk verzocht zich bij onvrede zich aan te sluiten bij de Dorpsraad.  
 
Alle aanwezigen maken vervolgens  hun aanvragen bekend en geven allen een motiverend relaas om hun 
aanvraag kracht bij te zetten. Als leidraad deze avond komt het voortbestaan van instanties door het 
verminderen of in sommige gevallen geheel verdwijnen van subsidies meerdere malen ter sprake. De 
bijdrages die gedaan worden zijn dan ook meer dan welkom en vaak broodnodig. 
 

Een ander aspect dat meerdere malen ter sprake kwam is een bijdrage voor de huur van 
springkussens c.q. Spelen. Aangezien er veel instanties jaarlijks een flinke huur moeten betalen wordt 
geopperd gezamenlijk een springkussen aan te schaffen. Voorgesteld wordt dan ook om onderling 
contact te leggen en separaat van elkaar geld te reserveren voor de aanschaf. Deze actie wordt dan 
ook neergelegd bij de betrokken organisaties zelf om tot een wederzijds goede aankoop over te gaan. 

 
  
 

-Cees Dekker, afgevaardigde van Stichting Dorpshuis laat weten dat de vaste kosten, vooral de 
energiekosten de laatste jaren de pan uitrijzen. Aangezien Heerhugowaard duurzaamheid hoog in het 



vaandel heeft staan worden door Cees zonnepanelen geopperd. Het Dorpshuis wordt voor 
multifunctionele activiteiten gebruikt en veelal verhuurd aan het merendeel van de verenigingen cq.  
Stichtingen uit Heerhugowaard Noord. Het draagvlak is dan ook enorm en het idee wordt dan ook 
unaniem positief ontvangen. Daar dit om een project gaat waar veel geld mee gemoeid is rijst dan ook de 
vraag of we daar vanuit de Dorpsraad gelden voor kunnen reserveren. Cees zal uitzoeken wat de kosten 
zullen zijn van dit Project en dit aan Miranda doorspelen. In overleg met onze Wijkbeheerder Nils Olivier 
zullen dan de mogelijkheden onderzocht worden. 
Bij het schrijven van deze notulen heeft de Dorpsraad ondertussen een vergadering gehad met Nils 
Olivier en de volgende bevindingen door Cees wordt ons allen voorgelegd: 

 
-Er kunnen ongeveer 40 zonnepanelen op het dak worden geplaatst, die totaal ongeveer 8000 kWh 
kunnen opbrengen. 
Volgens aangevraagd offerte komen de kosten op bijna € 24.000,00 incl. BTW.  
(Op verzoek van de Dorpsraad zullen er meerdere offertes aangevraagd worden) 
 
Volgens onderstaande informatie kunnen de panelen ongeveer € 1.600,00 opbrengen. 
 
Als de panelen over 15 jaar worden afgeschreven komt de afschrijving op € 1.333,33 per jaar op basis 
investering € 20.000,00. 
Tel daarbij de jaarlijkse onderhoudskosten, verzekering etc., dan kom je per jaar uit op € 1.500,00. 
 
Zet je € 20.000,00 op de bank dan ontvang je ca € 400,00 rente per jaar. 
De netto opbrengst komt dan uit op € 1.200,00 (€ 1.600,00 minus € 400,00). 
 
Wanneer de kosten uitkomen op € 1.500,00 per jaar dan is het geen goede investering. 
 
Indien een bijdrage kan komen uit het klusbudget over een aantal jaren dan kan het wel interessant 
worden. 
 
Cees Dekker stelt  voor een bijdrage van € 10.000,00 over een periode van 4 of 5 jaar vanuit de 
Dorpsraad te reserveren. 
De andere € 10.000,00 wil Stichting Dorpshuis bijdragen. Hiervan is dan een jaarlijks renteverlies van 
€ 200,00 
De netto-opbrengst komt dan uit op € 1.400,00.  
Wanneer de kosten dan op de helft uitkomen € 750,00 dan wordt de opbrengst per jaar € 650,00. 
Deze opbrengst willen wij terug geven aan de gebruikers van het Dorpshuis. 
Daarnaast geven wij een groen signaal aan ons dorp. 
 
 
Het klusbudget is vastgesteld op basis van het het aantal inwoners van de de Noord. Per inwoner een 
bedrag van € 3,78 wat gezamenlijk neerkomt op een bedrag van ruim 9.000 euro. 
 
Vooruitlopend op de Projectaanvragen 2013 zijn we tot de volgende verdeling gekomen: 
 

1) GV4-                                            
2) Volkstuinenvereniging                
3) NOC                                            
4) Parochie                                      
5) Stichting Beddenrace/Steprace   
6) Hugo Girls                                   
7) KVS                                            
8) WGJ                                            
9) KBO                                             
10) Oranje Comité    

 
Bovenstaande verenigingen cq. Initiatiefnemers zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte 
gebracht van de hoogte van de toegekende projectgelden die in goed overleg zijn verdeeld.                                                                        
 



Toneelvereniging Togido en Vrouwen van Nu ontbreken in de lijst omdat we hun aanvragen 
nog dit jaar konden verwerken met in het achterhoofd de reserve in 2013 zo groot mogelijk te 
houden. Beide verenigingen zijn inmiddels persoonlijk benaderd over deze beslissing. 
 
Helaas ontbreken er een aantal organisaties in dit lijstje, maar er is vooraf aan IEDEREEN 
duidelijk gemaakt dat bij het niet verschijnen op deze avond er ook geen aanspraak kan 
worden gedaan op het klusbudget. 
 
Een alerte lezer van de verslagen van de dorpsraad zal ook constateren dat er ook geen 
bijdrage gaat dit jaar naar stichting Reinout van Brederode. Er staat wederom een groot 
project in Veenhuizen op het programma: de restauratie van de grafkelder. 
De kosten van dit project zijn zo aanzienlijk dat eerst gekeken wordt welke overheidsgelden er 
eventueel beschikbaar zijn. Er zijn in het verleden flinke bedragen naar de Stichting gegaan 
en wij hebben gemeend dit jaar even af te wachten welke geldstromen er aangeboord kunnen 
worden en misschien in 2014 een bijdrage kunnen leveren vanuit de Dorpsraad. 
Ook de heer Scherpenzeel, verantwoordelijk voor de aanvraag, is daarvan persoonlijk op de 
hoogte gesteld 
 
De verdeling zoals bovenstaand staat vermeld heeft dus het gevolg dat we in 2013 al 
een  flink deel van het Projectgeld kunnen reserveren voor de zonnepanelen van het 
Dorpshuis. 
 

 
Ria Vriend meldt dat er vanuit Stichting Dorpshuis een cursus Reanimeren is georganiseerd wat uit eigen    
middelen is bekostigd. Bij navraag bleek dat de kosten per persoon minimaal waren en er geen bijdrage 
vanuit de Dorpsraad nodig was. 
 
 Geconstateerd wordt dat het AED apparaat doordat hij binnen hangt niet voor iedereen toegankelijk is . 
 Geopperd wordt dan ook de mogelijkheid het AED apparaat te verplaatsen naar buiten. De kosten  
worden momenteel onderzocht en actie vanuit de Dorpsraad zal daarop volgen. 
 
 
 
Afgesproken wordt allen een terugkoppeling te geven van deze avond na een gesprek met de 
Wijkbeheerder Nils Olivier. Bij het verschijnen van deze notulen heeft dit gesprek plaatsgevonden en 
hopen dat we op elk item wat de 16

de
 de revue heeft gepasseerd een passend antwoord hebben kunnen 

geven. Tevens hopen we dat deze avond iedereen ook een beetje aan het denken heeft gezet en de 
noodzaak inzien van het houden van onderling contact middels dit soort bijeenkomsten. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Miranda Beers 
Namens Dorpsraad de Noord- Veenhuizen 

 
 
 
 
 
 
 


