Notulen
Voor de jaarvergadering van

Dorpsraad de Noord / Veenhuizen
Op dinsdag 22 april 2014
van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: de Rabozaal in het Dorpshuis
Heerhugowaard – Noord
Aanwezig: Johan Zuurbier, Marcel van der Loos, Tina van Breugel, Miranda Beers, Hans Falke, Annet
Kroon, Rina Bergisch, Marco van Woerkom, Janet Wester, Tonnie Rozing, Niek Kamp, Ingrid
Commandeur, Johan de Haan, Niek Buter, Robbert Jongkind, Piet Tesselaar, Ria Vriend, Edwin van
Diepen.
Afwezig met afbericht: Hans van Breugel, Corney Klaver, Dick van Schagen

1. Opening en tekenen van de presentielijst door de aanwezigen
Johan opent de vergadering om 19.30 en heet iedereen van harte welkom. De opkomst is dit
jaar helaas niet optimaal, maar dit is waarschijnlijk te wijten aan de datum daags na de
paasdagen. De presentielijst wordt door allen getekend.
2. Notulen jaarvergadering van 16 april 2013 ( notulen zijn op te vragen bij Miranda Beers,
Middenweg 494)
Geen op of aanmerkingen.
3. Mededelingen
Vanuit de Dorpsraad wordt gemeld:
- Alle projecten die in oktober 2013 zijn aangevraagd zijn gehonoreerd door de Gemeente.
Er kan dus tot betaling worden overgegaan zodra er facturen worden ingediend. Een
verzoek aan allen om te proberen deze aanvragen voor oktober 2014 af te ronden zodat
we weer met een schone lei kunnen beginnen.
-

Het extra geld dat aangevraagd is voor de aanschaf van de zonnepanelen voor het
resterende deel van het dak van het Dorpshuis is inmiddels ook toegezegd door de
Gemeente. Dit geld is beschikbaar gekomen doordat de resterende Wijkpanels van
Heerhugowaard geen aanspraak hebben gemaakt op hun volledige klusbudget.

4. Korte toelichting financiële jaarverslagen en jaaroverzichten van de verschillende
Werkgroepen, te weten:
a. Volkstuinenvereniging
b. Werkgroep Jeugd
c. Werkgroep KinderVakantieSpelen
d. Werkgroep Verkeer
Respectievelijk Piet Tesselaar, Tina van Breugel, Marco van Woerkom en Marcel van der Loos
lezen de jaarverslagen door. Over de financiële verslagen worden geen op of aanmerkingen
gemaakt.
5. Financieel verslag en jaaroverzicht 2013 van Dorpsraad de Noord-Veenhuizen
Miranda leest het jaarverslag van de Dorpsraad voor en ook het financieel verslag
wordt door een ieder goedgekeurd
6. Verslag van de kascontrole en verkiezing nieuw lid van de Kascontrolecommissie
Rina Bergisch en Annet Kroon worden bedankt voor hun inzet en Ingrid Commandeur wordt
bereidt gevonden het stokje over te nemen van Rina en samen met Annet Kroon de
kascontrole volgend jaar te verzorgen.
Annet merkt op de financiën prima op orde zijn en complimenteert Tina met haar
penningmeesterschap.
7. Ontwikkelingsplan (powerpointpresentatie) Dorpsraad / Wijkpanel de Noord –
Veenhuizen 2014
Marcel toont de presentatie met als doel de voortgang van de Dorpsraad te garanderen.
Samenwerking tussen de verschillende werkgroepen staat hierbij centraal. Aangezien er
binnenkort enkele actieve leden van de Dorpsraad hebben aangegeven te willen stoppen
zal op kort termijn gezocht moeten worden naar een oplossing deze functies weer in te
kunnen vullen. Allen zijn het er over eens dat de door Marcel getoonde presentatie een
oplossing kan zijn, maar niet goed kan functioneren als er geen 1 of 2 personen zijn die deze
opzet richting kunnen geven. Besloten wordt dat allen aanwezigen dit item gaan bespreken
binnen hun Stichting c.q. organisatie en binnen 3 weken hopelijk mensen kunnen aandragen
die deze sturende functie op zich te willen nemen. Ook wordt overeengekomen de
presentatie nogmaals te vertonen tijdens de Projectavond in oktober.
8. Rondvraag

Robert Jongkind wil graag weten over er nog een terugkoppeling te verwachten is i.v.m. de
toch wel omstreden nieuwe bewoner op het Noordereiland. Tijdens de projectavond in
oktober
zorgde de nieuwe woonplaats van deze man tot heel veel commotie. Miranda laat weten dat
De Dorpsraad in deze kwestie helaas niets kan betekenen daar het de man vrij is te wonen
waar hij wil. Dat de man in een kindrijke buurt is neergestreken is voor iedereen uiteraard
niet te begrijpen en zorgt tot op de dag van vandaag dat er nog steeds veel onrust heerst in
de wijk.
Marco van Woerkom laat weten dat er gesprekken zijn gevoerd met de St. Josephschool,
Martin Hoefakker(wijkagent) en de Gemeente. Helaas hebben deze gesprekken niet tot het
gewenste resultaat geleid en voelen de bewoners zich door de Gemeente niet erg serieus
genomen aangezien ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Mocht de Dorpsraad op één of andere manier verdere info ontvangen over deze gang van
zake zal dit uiteraard geventileerd worden naar alle inwoners toe.
Ook laat Robbert weten dat de website. www.heerhugowaarddenoord.nl heel goed wordt
bekeken. Graag zou hij zien dat er meer input binnenkomt over de inhoud van de activiteiten
van de verschillende werkgroepen en dat de mogelijkheid bestaat dat het zelf beheren van
het stukje website van verscheidene werkgroepen ook tot de mogelijkheid behoord.
Niek Kamp laat weten dat de bewoners van het Groote Geldebosch tevreden zijn met de
plaatsing van de nieuwe speelplek. Helaas laat de veiligheid op deze plek aardig te wensen
over i.v.m. het ontbreken van een hek. Minimaal 1.20 m zou het hek moeten zijn dat om
deze plek geplaatst zou moeten worden om de veiligheid voor de kinderen te waarborgen.
Tevens wordt er gevraagd of het mogelijk is om net als in Heerhugowaard – zuid de
oversteekplaatsen te belichten vanuit de grond.
Hans Falke laat weten binnen de Gemeente contact te zoeken om te kijken wat de
mogelijkheden zijn deze 2 veiligheidsproblemen op te lossen.
Inmiddels heb ik antwoord gekregen van Hans aangaande de speelplaats:
Het blijkt, dat de gemeente de speeltuin helemaal nog niet in beheer heeft genomen.
De beheerder speeltuinen, Monique Koppejan, is helemaal niet tevreden over
hoe de speeltoestellen daar zijn geplaatst.
Ik citeer:
- de wip, schommel en draaimolen staan veel te dicht op het water en wij gaan hier niet mee
akkoord. Deze dienen geplaatst te worden met inachtneming van de veiligheidszones, waarbij
tevens voorkomen moet worden dat kinderen makkelijk te water raken. Wij voorzien nu al veel
klachten en verzoeken tot het aanbrengen van hekwerken. Dat is niet onze wens en kan ook
niet ivm veiligheidzones. De speelplek dient op een juiste en veilige wijze aangelegd te zijn.
Het bedrijf dat de speeltuin heeft aangelegd, zou er zo spoedig mogelijk voor zorgen
dat de boel voor elkaar komt.

Niek Buter laat weten zich erg druk te maken over de toekomst van Heerhugowaard de
noord. Om het dorp in stand te houden is hij van mening dat het nodig is de
dorpsproblematiek onder de aandacht te brengen van de nieuwe geïnstalleerde raad

om zo straks niet, als er werkelijk heikele punten spelen te laat wordt ingegrepen.
Iedereen lijkt Nieks zorgen te delen en er wordt beaamd dat er maatregelen moeten worden
getroffen. Miranda oppert, aangezien de afvaardiging van noordenders erg groot is in de
Raad een bewonersavond te organiseren om zo de raadsleden en eventueel de Wethouder
de kans te geven om hun toekomstvisie van de noord en buitengebieden te tonen. Een
streven zal zijn dit nog voor de zomervakantie te laten plaatsvinden en Miranda zal dan ook
de desbetreffende raadsheren polsen of er intentie is een presentatie in het Dorpshuis te
houden. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat zal die naar ieder geventileerd worden.
Marco van woerkom laat weten dat het Oranjefonds beschikt over veel gelden waar
organisaties, werkgroepen, stichtingen enz. aanspraak op kunnen doen. Meer info kunt u
vinden op www.oranjefonds.nl
9. Sluiting
Om 21.15 sluit Johan de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst.

