
Notulen Jaarvergadering 2013                                                      

Dorpsraad/Wijkpanel de Noord-Veenhuizen 

Van dinsdag 23 April 

Gehouden in het Dorpshuis van 19.30 tot 21.00 

 

Aanwezige leden van de Dorpsraad: Voorzitter: Johan Zuurbier, Secretaris en tevens 

notulist: Miranda Beers, Penningmeester: Tina van Breugel  en Marcel van der Loos. 

Afwezig met afbericht: Hans van Breugel, Duncan Kavelaar, Rina Bergisch. Miranda Groot, 

Walther Tesselaar 

Overige aanwezigen: Kees Oudeman,  Piet Tesselaar, Cindy Blankendaal, Piet Tesselaar, 

Marco en Annet Kroon, Gea Klercq, Ria Vriend, Wout Beers, Corney Klaver, Richard de Vos, 

Niels Smit, Marco van Woerkom, Robert en Karen Jongkind, Pim Mooy, Mike Koopman, 

Marco van Woerkom, Marry Overtoom , Mike Koopman, Richard de Vos , en Janet Wester. 

 

1. Opening en tekenen van de presentielijst door de aanwezigen. 
Voorzitter Johan Zuurbier opent om 19.35 de Jaarvergadering en heet iedereen van 

harte welkom. De presentielijst wordt getekend door de aanwezigen. 

 

2. Notulen Jaarvergadering van 17 april 2012. 

-Geen bijzonderheden 

De notulen worden goedgekeurd.  

 

3. Mededelingen. 
- Johan Zuurbier meldt dat er een verzoek van Rina Bergisch is binnengekomen om de 

voortgang Bibliotheek op de agenda te plaatsen. Helaas was de agenda toen al 

gepubliceerd en kon niet meer veranderd worden. Als Dorpsraad zijn we terdege bewust 

dat de voortgang van de bibliotheek in zwaar weer terecht is gekomen. Bij monde van 

Inge Vosse, Beleidsadviseur, programmamanager bij Gemeente   mochten wij de 

volgende informatie ontvangen: 

 



- “Info(N)oord,  bestaande uit Infopunten van Woonwaard, Rabobank en Gemeente zijn 
ondergebracht in de bibliotheek van het Rondeel. Door het toevoegen van deze 
infopunten kon de openingstijd van de bibliotheek destijds uitgebreid worden van 9 naar 
18 uur per week. Dit als onderdeel van de doelstelling “Vasthouden en zo mogelijk ver-
sterken van het voorzieningenniveau in De Noord”.  Woonwaard heeft zich al 
teruggetrokken als mede-investeerder in Info(Noord, waardoor de exploitatielasten voor 
de overblijvende partijen nog hoger worden. De gemeente betaalt ook het gedeelte van 
de bibliotheek omdat de gemeente daar een subsidierelatie mee  heeft.   

De wereld ziet er vandaag de dag anders uit dan in 2004-2005 toen we aan het Wijkontwik-

kelingsplan werkten. Bedrijven werken steeds meer digitaal. Ook de gemeente werkt steeds meer 

digitaal en alle ter inzage liggende stukken zijn tegenwoordig via de website van de gemeente te 

raadplegen, waardoor inwoners hun huis niet meer uit hoeven om informatie op te halen.  Inge laat 

weten dat de gemeente vanwege bezuinigingsmaatregelen helaas per 1 januari 2014 geen geld meer 

heeft om Info(N)oord te blijven ondersteunen:  er moeten stevige  keuzes gemaakt worden! De 

Rabobank heeft ook te kennen gegeven dat zij andere keuzes moet gaan maken.”   

              Per 1 januari 2014 heeft het Rondeel dus geen publieksfunctie meer. 

               Dit bij elkaar opgeteld, brengt de overlevingskansen van de Bibliotheek die in  het Rondeel  

               Is gehuisvest dus in zwaar weer.  

               In een gesprek dat de Dorpsraad bij monde  van Marcel en Duncan heeft gevoerd met    

               de directeur van Bibliotheek Kennermerwaard kwam 1 conclusie naar boven: 

               Binnen 0 – 5 jaar zullen 5 vestigingen van de 14 verdwijnen waaronder de Bibliotheek in  

               Heerhugowaard – De Noord. De kosten stijgen (nu al) te veel ten opzichte van de  

               Opbrengsten . De conclusie dit uit bovenstaand verhaal getrokken kan worden,  stemt ons    

               Allen teleur.   In  de wetenschap dat de bibliotheek dus binnen enkele jaren zal verdwijnen, 

rijst dan ook de  vraag wat de nieuwe invulling van het Rondeel gaat worden.  Het Rondeel is in bezit 

van de  Gemeente en wordt momenteel door 3 partijen gebruikt: 

- Hugo Girls- 2 kleedkamers en kantine 
- BSO Pinkeltje 
- Bibliotheek 

 

Bij het verdwijnen van de bibliotheek komt de gehele benedenverdieping leeg te staan en om 

verkoop door de gemeente te voorkomen,  zal er naar een andere –liefst maatschappelijke- 

invulling van deze ruimte moeten worden gekeken.    

Inge deelt mede, dat de afdeling WOC (Welzijn, Onderwijs, Cultuur) van de gemeente is ingestapt in 

een subsidieregeling van de provincie NH, genoemd Vitaal Platteland.  Omdat de evaluatie van 

Kompas op De Noord al op de agenda stond, leek het een goed moment om met deze 

subsidieaanvraag mee te doen.  De subsidie geldt in deze fase niet voor fysieke projecten maar om 



samen met een vertegenwoordiging van de inwoners (sleutelpersonen) een ‘Vitaliteitscan’ van het 

gebied te maken, uitgaande van de ‘eigen kracht’ van het gebied.  

Aan de Dorpsraad wordt op voorhand gevraagd of we actief mee willen denken aan een nieuwe 

(sociaal maatschappelijk, of sociaal economisch) invulling van het Rondeel.  Eerst zijn de bewoners 

weer aan zet, net zoals bij Kompas op De Noord.  De gemeente staat open voor goede initiatieven die 

de leefbaarheid of het voorzieningenniveau ten goede komen.   

- Uit bovenstaand relaas kunnen we een conclusie trekken: 

Willen we nog enige kans maken dat de bibliotheek in de Noord behouden blijft is actie 

voeren op wat voor wijze dan ook op kort termijn broodnodig! 

 

Uit de respons van alle aanwezigen van deze avond kun je concluderen dat iedereen 

bereid is zich voor deze zaak in te spannen. 

Verschillende protestacties worden aangediend en besloten wordt een aparte actiegroep 

In het leven te roepen om zich te beraden op wat voor acties en op welke wijze ze uit te 

voeren. 

-Wout Beers, Marry Overtoom, Gea Klercq en Miranda Beers zullen op kort termijn een 

datum regelen om het  één en ander te coördineren. 

Marcel zal contact opnemen met de directeur van Bibliotheek Kennermerwaard  en de 

Directrice van de St. Josephschool over de laatste stand van zaken. 

 

4. Korte toelichting financiële jaarverslagen en jaaroverzichten 

van de  verschillende werkgroepen, te weten: 
a. Volkstuinenvereniging 

b. Werkgroep Jeugd 

c. Werkgroep KinderVakantieSpelen 

d. Werkgroep Verkeer (alleen jaarverslag) 

 

 

 

 

 

a. Volkstuinenvereniging 

Piet Tesselaar leest het Jaarverslag voor  hier zijn geen vragen over het 

financiële  gedeelte 

b. Werkgroep Jeugd  

Cindy Blankendaal leest het jaarverslag voor .Janet Wester merkt op dat het 

financiële verslag laat zien dat de WGJ aardig wat reserves heeft opgebouwd. 

Miranda laat weten dat dit nodig is omdat het Sinterklaasfeest al reeds 2 jaar 



Gesponsord wordt door een tweetal bedrijven uit Langedijk. Door de 

economische crisis waarin we ons allen bevinden is het nog maar de vraag of 

deze sponsoring continueert. Bij wegvallen van deze weldoeners komt de 

WGJ voor grote kosten te staan i.v.m. huren cq. Aanschaffen van Sint en 

pietenkleding. 

c. Werkgroep KinderVakantieSpelen. 

Marco van Woerkom leest het jaarverslag en ook hier zijn er geen aan- en/of 

opmerkingen over het financiële verslag. 

 

d.  Werkgroep Verkeer. 

Namens de Werkgroep Verkeer meld Marcel dat er afgelopen jaar minimaal    

is vergaderd. De buitengebieden eisen nog steeds de nodige aandacht. Nadat 

het buitengebied is afgesloten lijkt het nu weer iets drukker geworden. Er 

wordt echter wel gecontroleerd door de politie. Er blijven aandachtspunten 

die wederom aan de heer Fred Wildenburg zijn voorgelegd maar waar 

uiteindelijk niets mee gedaan wordt. 

- Wout Beers meld dat het probleem rond het eind van de Middenweg- 

Laanderweg-Verlaat een bron van ergernis blijft. Hij laat weten zich ervan bewust 

te zijn dat deze kwestie al 12 jaar speelt en de door de gemeente aangedragen 

oplossingen tot nu toe niet hebben geleid tot een veilig oversteekpunt. Wat moet 

er gebeuren voordat de Gemeente met een goede oplossing komt? Marcel laat 

weten dit punt wederom op de agenda te zullen plaatsen op de volgende 

vergadering van de Werkgroep Verkeer. 

- Ria Vriend beloofd op haar beurt een bezoek te brengen aan dhr. Kees Maas om 

wederom een verzoek bij hem neer te leggen zijn haag te minimaliseren zodat 

het in ieder geval een overzichtelijker effect heeft op deze verkeerssituatie. 

- Richard de Vos brengt de gevaarlijke situatie onder de aandacht Rotonde-

Molenweg-fietspad. Ook deze situatie zal in de volgende vergadering besproken 

worden van de Werkgroep Verkeer. 

- Robbert Jongkind vraagt zich af wanneer er werkzaamheden gepleegd gaan 

worden om de toegang tot het Noordereiland veiliger te maken. 

Inge Vosse heeft op 20 maart aan de Dorpsraad gemeld: 

 

“Bouwlocatie Noordereiland loopt wat tijd betreft wat achter op de planning, maar dit is 
geheel te wijten aan de economische crisis. Volgens laatste planning wordt de 
projectmatige woningbouw van de 2e fase vóór de bouwvak opgeleverd. Daarna wordt in 
het laatste halfjaar 2013 woonrijp gemaakt,  in opdracht van de ontwikkelaar. Na het 
woonrijpmaken zal de gehele openbare ruimte (wegen, groen,  bruggen, water, etc.) 
begin 2014 formeel  worden overgedragen aan de gemeente. “ 

 



-  De Penningmeesters worden bedankt voor hun uitgebreide jaarverslagen en hun    

duidelijke financiële verslagen. Het uitblijven van veel aan en/of opmerkingen duidt op 

correcte en duidelijke aanpak. 

       Alle jaarverslagen zin na te lezen op onze website: www.dorpsraaddenoord.nl 

 

5. Financieel verslag en jaaroverzicht 2012 Dorpsraad 

(Wijkpanel) de Noord-Veenhuizen. 
 

Marcel van der Loos leest namens de Dorpsraad het jaarverslag voor en er zijn geen 

aan- en/of opmerkingen over het financiële overzicht. Tina van Breugel wordt 

bedankt voor haar goede werk . 

 

6. Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid 

van de kascontrolecommissie. 
Dit jaar hebben Rina Bergisch en Kees Oudeman zorg gedragen voor de kascontrole. Deze 

heeft plaatsgevonden bij de penningmeester van de Dorpsraad, Tina van Breugel. 

Kees wordt bedankt voor zijn bijdrage en Annet Kroon wordt bereid gevonden het 

stokje over te nemen en samen met Rina Bergisch volgend jaar de kascontrole te 

verzorgen. 

 

7. Rondvraag. 
-  Marco Kroon  laat weten dat sinds de werkzaamheden aan de superrotonde op het 

Verlaat gestart zijn het verkeersbord met de naam Heerhugowaard- Noord verwijderd is 
en tot heden nog niet is teruggeplaatst. Ook deze kwestie zal  de Werkgroep Verkeer 
onder de aandacht worden gebracht. 

- Robert Jongkind maakt van de gelegenheid gebruik zich voor te stellen. Hij en zijn vrouw 
Karen zijn 3 jaar terug op het Noordereiland komen wonen naar beide tevredenheid. 
Hij laat weten een jaar terug het initiatief te zijn gestart om een website voor het dorp 
te bouwen samen met zijn stagier Mike Koopman. De bedoeling van deze site is om de 
Noord en Veenhuizen te voorzien van alle informatie omtrent het dorpsgebeuren. 
Er zijn contacten gelegd met Pim Mooy inzake samenwerking met ’t Contact en ook met 
de Dorpsraad  heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden. Walther Tesselaar die tot nu 
de website van de Dorpsraad beheerd staat geheel open voor samenwerking. 

Het voordeel van de site: www.heerhugowaarddenoord.nl is dat er 

door iedereen zelf informatie op kan worden gezet, uiteraard na gecheckt te zijn 
door Robert. Pim Mooy laat weten dat ze momenteel in de beginfase zijn van een 
samenwerkingsverband en er nog wat zaken zijn uit te zoeken, maar dat op deze 
manier wel alle doelgroepen kunnen worden benaderd. Goede ideeën zijn altijd 
welkom! 

- Marco van Woerkom vraagt zich af of het klusbudget wel verantwoord wordt 

uitgegeven. Miranda laat weten dat de Wijkbeheerder Nils Olivier verantwoordelijk 

http://www.dorpsraaddenoord.nl/
http://www.heerhugowaarddenoord.nl/


is voor het invullen van deel 2 van het projectaanvraagformulier. De wijkbeheerder zal 

het project toetsen op de afdeling en uiteindelijk wel of geen toestemming geven. 

 

 

 

8. Sluiting. 
Om 21.00 sluit Johan de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 

 

 

 

         

                             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


