Notulen jaarvergadering
Dinsdag 24 maart 2015
19:30 – 21:00
Locatie: Rabozaal in het dorpshuis
Heerhugowaard de Noord
Aanwezig:
Vereniging:

Naam
Rina Bergisch

Dorpsraad:

Hans van Breugel
Marcel van der Loos (voorzitter)
Tina van Breugel
Irma Stoop
Thijs Zuurbier
Jan Harlaar (notulist)

KBO:

Wout Beers
Toos Mooij

Toneel vereniging
Togido:

Annet Kroon

Oranje comité:

Evelien Plak

OC /KVS:

Marko van Woerkom

NOC st.:

Janet Wester

Dorpshuis:

Niek Buter

Volkstuinen:

Piet Tesselaar

Gemeente HHW

Douwe Iepma

Afwezig met bericht:
Johan Groen Stichting Dorphuis
1. Opening en tekenen van de presentielijst door aanwezigen
Marcel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Johan Zuurbier en Miranda Beers hebben afscheid genomen van de
dorpsraad. Jan Harlaar en Irma Stoop zijn nieuwe leden. Thijs
Zuurbier is aangesloten bij de dorpsraad in het kader van
Humulus Lupulus
Hans Falke, wijkbeheerder van de gemeente Heerhugowaard, was
verhinderd. Douwe Iepma vervangt hem vanavond.
Vanwege nieuwe leden wordt er even een voorstelrondje gedaan.
2. Notulen van de jaarvergadering van 22 april 2014:
De notulen waren vooraf te lezen via de website
www.heerhugowaarddenoord.nl
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
3. Mededelingen:
Alle bijdrage voor de projecten, die zijn aangevraagd op de
projectenavond zijn goedgekeurd.
4. Financiële jaarverslagen van de diverse verenigingen:
a: Volkstuinenvereniging
Piet Tesselaar meldt dat 2 leden zijn gestopt en er dus 2
tuinen over zijn. Financieel draaien ze ieder jaar quitte
b: Werkgroep Jeugd
Is vanavond niet aanwezig.
c: Werkgroep KinderVakantieSpelen
Marko van Woerkom neemt waar voor Nathalie van Schagen en leest
het jaarverslag voor.
d: Werkgroep Verkeer
Marcel van der Loos meldt dat de werkgroep verkeer wel wat
contacten met de gemeente zijn geweest, maar dit is niet zo
intensief. De bermen in het buitengebied blijven een moeilijk
punt. Vanwege kabels e.d. in de grond en de gesteldheid van de
berm kunnen de wegen niet breder worden gemaakt. Een ander
argument om de weg niet breder te maken is dat er dan ook
harder gereden gaat worden, omdat dit dan mogelijk is.
Hans van Breugel geeft aan dat we vanuit de dorpsraad wel bij
de gemeente gaan aangeven dat er meer en betere controle mag
komen op handhaving m.b.t. sluipverkeer en snelheid in het
buitengebied.

Er komen geen op- of aanmerkingen op de verslagen.
5. Financieel verslag en jaarverslag 2014 van dorpsraad de NoordVeenhuizen
Marcel en Tina lezen het jaarverslag voor. Zowel het
jaarverslag als het financieel verslag wordt goedgekeurd.
De vraag wordt gesteld of er nog een kerstboom geplaatst moet
worden ivm de vandalisme van afgelopen jaar.
Na enige discussie is besloten dat dit wel gaat gebeuren.
Er is via het contact nog een poging gedaan dat de
vermoedelijke dader zichzelf meldt. Dit is niet gebeurd en het
incident wordt nu dan ook aangegeven bij de politie.
6. Verslag van de kascontrole en verkiezingen nieuw lid van de
kascontrolecommissie
Annet Kroon en Ingrid Commandeur hebben de kascontrole gedaan.
Zij hebben dit goedgekeurd.
Annet en Ingrid worden bedankt voor hun inzet.
Rina biedt zich aan en wordt ook gekozen om volgend jaar de
kascontrole samen met Ingrid te doen.
7. Informatie over de teruglopende inkomsten vanuit de gemeente in
de vorm van het wijkbudgeten klusbudget
Douwe Iepma verteld de redenen achter het stoppen van de wijken klusbudgetten en de komst van het leefbaarheidsfonds.
Het is gebleken dat er jaarlijks geld overbleef van de wijk- en
klusbudgetten vanuit alle wijken gezamenlijk. Sommige wijken,
zoals de Noord/Veenhuizen maakte de budgetten wel op, maar
andere wijken niet.
Daarnaast moet ook de gemeenten bezuinigingen doorvoeren en is
hier dus ook naar gekeken.
Er is vervolgens een voorstel gedaan om dit anders te doen en
de budgetten om te zetten in een leefbaarheidsfonds.
Vanaf 1 januari 2016 moet het leefbaarheidsfonds zijn
ingericht. De wijkpanels / dorpsraden krijgen dan geen
budgetten meer.
Iedere bewoner van Heerhugowaard mag een aanvraag doen voor een
financiële bijdrage uit het leefbaarheidsfonds.
Een afvaardiging van de wijkpanels gaan met de gemeente
samenwerken om het leefbaarheidsfonds vorm te geven en zullen

regels op stellen waar een aanvraag uit het leefbaarheidsfonds
aan moet voldoen.
Er is inmiddels een lijst opgesteld met meerjarenprojecten van
andere wijkpanels. Dorpsraad de Noord / Veenhuizen moeten hun
lijst nog opstellen en aan Frank Battem van wijkpanel
Butterhuizen. Dit gaat z.s.m. gebeuren.
 Op 29-3-2015 is de lijst naar Douwe Iepma gestuurt.
Doordat er nog vele onduidelijk is hoe het leefbaarheidsfonds
er uit gaat zien is er ook veel zorg of het allemaal wel goed
komt.
Douwe begrijpt de zorg maar kan op dit moment niet meer
duidelijkheid scheppen. Hij neemt het wel mee naar de gemeente
om te benadrukken dat er wel snel duidelijkheid gewenst is.
Douwe wordt bedankt voor zijn komst en toelichting.
8. Informatie Leefbaarheidsfonds
Dit punt is geïntegreerd in punt 7
9. Rondvraag
Marcel verteld nog iets over kompas op de Noord 2.0.
Er is een zorgpunt ontstaan door de terugloop van het
leerlingen aantal op de basisschool. Mogelijke gevolgen zijn
dan dat ook de verenigingen minder aanwas krijgen, met alle
gevolgen van dien.
Humulus Lupulus kijkt hier naar en praten hier maandelijks over
met de gemeente.
Vanuit de dorpsraad zijn Hans en Thijs de aanspreekpunten.
Marko van Woerkom geeft aan dat hij en Marco Neef op de
achtergrond meekijken en luisteren.
Er wordt een vraag gesteld over MET welzijn en dat zij nog niet
erg zichtbaar zijn in de Noord / Veenhuizen. We weten dus
eigenlijk niet bij wie we moeten zijn.
Vanuit de dorpsraad zal dit bij de contactpersonen van MET
onder de aandacht worden gebracht.
Wout Beers:

 vraagt of er in 2016 nog wel een kerstboom komt als er
volgend jaar geen wijkbudget meer is.
Voorgesteld wordt om dit om de meerjarenlijst erbij te zetten.
 Wat is de stand van zaken m.b.t. het rondeel
De dorpsraad heeft meegedaan met de brainstormsessies met de
gemeente, stichting dorpshuis, handbal en BSO.
Na deze sessies is de dorpsraad er tussenuit gegaan en
overgelaten aan de beheerder van het Rondeel; stichting
dorpshuis.
10.
Marcel bedankt ieder voor zijn of haar komst en sluit de
vergadering om 21.15

