Beste dorpsgenoten,
Dinsdag 28 oktober jl. heeft er weer een projectavond plaatsgevonden. Wederom is het
Klusbudget, welke (nog) door de gemeente beschikbaar wordt gesteld, op een verantwoorde
manier verdeeld. In onderstaande notulen kunt u lezen wat er deze avond besproken is.
Met vriendelijke groet,
Miranda Beers
Namens Dorpsraad / wijkpanel de Noord - Veenhuizen

Notulen Projectavond 28-10-2014
Tijd: 20:00
Locatie: Dorpshuis
Aanwezig namens Dorpsraad: Marcel van der Loos, Johan Zuurbier, Miranda Beers, Irma Soop, Jan
Harlaar en Tina van Breugel.
Afgevaardigden:
Johan Groen, Niek Buter en Kees Dekker (Stichting Dorpshuis),
Henk Kroon (Hugo Boys), Dick van Schagen en Cindy Blankendaal
(WGJ), Kevin hof (GV4), Marco van Woerkom ( Oranje Comité),
Tonnie Rozing en Janet Wester (NOC), Toos Mooij ( KBO),
Nathalie van Schagen en Duco Stam ( KVS), IngridCommandeur
(Hugo Girls),
Afwezig met afbericht: Hans van Breugel, Annet Kroon(Vrouwen van Nu, toneelvereniging Togido),
Ron van Langen (Stichting Annapop)

1. Opening voorzitter
Om 20:05 opent Miranda Beers de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er wordt kort weergegeven wat voor veranderingen er op de agenda staan van het nieuwe
college aangaande de beschikbare gelden en dat dit waarschijnlijk de laatste bijeenkomst is
in deze vorm. In welke hoedanigheid het Leefbaarheidsfonds gaat functioneren is nog
onzeker.

2. Presentielijst
Presentielijst wordt doorgegeven en door alle aanwezigen getekend.
3. Gerealiseerde Projecten
Alle aanvragen voor 2014 zijn gehonoreerd door de gemeente. Helaas heeft Hugo Boy’s

na herhaaldelijke verzoeken nog niet voldaan aan de eisen om in aanmerking te komen voor
het door hun zelf aangevraagde bedrag van 4000 euro, wat bedoeld was voor de aanschaf
van een frituur en een geïmpregneerde tent. Er wordt afgesproken dat voor 15 november
2014 de benodigde facturen in het bezit moeten zijn van de Dorpsraad , anders wordt er
niet tot betaling overgegaan en wordt dit bedrag aan andere doeleinden besteed.

4. Vragenronde aanvraag 2014 met motivatie
Nadat elke vereniging Stichting zijn/haar wensen heeft kenbaar gemaakt met de nodige
motivatie, wordt in overleg, met het in ogenschouw nemend het beschikbare klusbudget, de
volgende verdeling gemaakt:

5. Verdeling Projectgelden.
-

Hugo Boy’s: AED apparaat voor in het Dorpshuis
Oranje Comité : Organiserende kosten
GV4 : Aankoop materiaal
NOC: Sociale doeleinden
KBO: Sociale doeleinden
WGJ: aanschaf pietenpakken
KVS: Organiserende kosten

500
250
500
360
250
1000
1500

Al deze bedragen bij elkaar opgeteld maakt de totale Klusbudget aanvraag : 4360 euro
In afwachting van een reactie van de Gemeente hopen we allen op een positief antwoord
op ons verzoek.
Aan diegene die nog geen motivatie heeft ingeleverd wordt verzocht dit alsnog digitaal te
doen: miranda.beers@xs4all.nl
6. Vervreemding Rondeel

Johan Groen laat weten dat er donderdag 16 oktober 2014 een gesprek heeft
plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Dorpsraad, de Stichting
Dorpshuis, de huidige gebruikers van her Rondeel en ambtelijke vertegenwoordigers
van de Gemeente.
Door het vertrek van de bieb naar de school zijn er nu nog maar 2 reguliere
gebruikers in het pand: Hugo Girls en BSO Rondeel. Dit heeft gevolgen voor de
exploitatiekosten: Veel lasten en weinig inkomsten. Tijdens het proces van Vitaal
platteland is er al veel aandacht voor geweest. Ook daarna nog geadverteerd in
Contact, zonder resultaat. De vertegenwoordigers van de Gemeente gaven aan dat
de gemeente tot vervreemding van het Rondeel wil komen. Op welke wijze en aan
wie dat het beste kan geschieden wil de gemeente in samenspraak met
vertegenwoordigers van ons dorp vaststellen. Op dit moment gaat de gemeente
ervan uit dat bij overdracht de huidige bestemming ongewijzigd is. Niets is op dit
moment echt zeker. De mogelijke scenario’s worden in tweede instantie gekoppeld
aan de financiële consequenties, waarna binnen B&W en in de gemeenteraad

besluitvorming zal plaatsvinden. Op 4 november vindt er een vervolggesprek plaats
met de gemeente waarin we de door ons ingebrachte ideeën mee kunnen nemen.
Johan noemt verscheidene scenario’s en voorziet deze van voor- en nadelen met de
bedoeling dat deze door de aanwezigen uit De Noord met hun achterbannen worden
besproken. Een zorgvuldig traject waarin we á la Kompas op De Noord samen
optrekken is waar de wethouder op aandringt.
Inbreng: Na een goed inhoudelijk relaas van Kees Dekker is de algemene opinie van
deze avond als we alleen kijken naar de wenselijkheid en de kosten even buiten
beschouwing houdend: fuseren van Hugo Boy’s en Hugo Girls, handbalveld
verplaatsen en het realiseren van kleedruimtes op het Hugo Boy’s terrein.
7. Rondvraag
-

Marco van Woerkom vraagt zich af hoe het zit met de bezetting van de Dorpsraad.
Miranda antwoord dat per 1 januari zowel Johan Zuurbier als zijzelf worden
uitgeschreven en dat Irma Stoop en Jan Harlaar bereid zijn gevonden hun taken waar te
nemen. Beide willen eerst graag een jaartje meelopen voor zij een besluit nemen.
Terzijnertijd zal dit bekend worden gemaakt middels het Contact en ’t Zwaantje , waarin
beide nieuwe leden tevens zullen worden voorgesteld.

-

Niek Buter informeert naar de gang van zaken aangaande het Burgerinitiatief van
Humulus Lupulus in samenwerking met de Dorpsraad.
Miranda meld dat er weinig nieuws te melden sinds de laatste vergadering. Voorop staat
wel dat Humulus Lupulus, de Dorpsraad en Inge Vosse (beleidsmedewerkster van de
Gemeente) hier boven op zitten.

-

Kees Dekker laat weten erg blij te zijn dat de plaatsing van de zonnepanelen in de
afgelopen 2 jaar heeft plaatsgevonden met in het achterhoofd de veranderingen die op
de agenda staan aangaande beschikbare gelden. Tot nu toe is het rendement boven
verwachting.

-

Dick van Schagen vraagt aan Johan Groen of de mogelijk bestaat de huur van het
Dorpshuis te verlagen als de huurder zelf zorg draagt voor de kantinediensten,
afsluiten,schoonmaken enz.
Johan laat weten dat de huur wordt gevorderd door Stichting Dorpshuis, maar dat de
kosten van de bar ten bate komen van Hugo Boy’s. Het is dus verstandig contact op te
nemen met de kantinecommissie van Hugo Boy’s.

-

Tevens wil Dick graag weten of de geluidsinstallatie al is aangeschaft via het dividend
van Rabobank Alkmaar.
Marco van Woerkom laat weten dat dit nog niet is afgerond maar dat Marco Neeft hier
zorg voor draagt.

-

Alle aanwezigen geven aan het op prijs te stellen dat de Dorpsraad toch het touw blijft
trekken als het leefbaarheidsfonds zijn intrede doet. Met het organiseren van avonden
als deze , kunnen we veel leren van elkaar en samen staan we sterk!

8. Slot en afscheidswoord

-

Om 21.35 sluit Miranda de vergadering en nodigt iedereen uit onder het genot van een
drankje nog wat informeel bij te praten.

