Notulen jaarvergadering 12 april 2016
1. Opening en tekenen van de presentielijst door de aanwezigen.
Afwezig met afmelding:
Jan Harlaar
Marco en annet Kroon
Douwe Jepma
Ron Peerdeman
Cindy Blankendaal
Marco Neeft
Aanwezig: Rene Balvers, Marlou Zuurbier, Arianneke Moraal, Roderigh Groenland, Johan
groen, Ingrid Commandeur, Piet Tesselaar, Walter Tesselaar, Robbert Jongkind, Ab
Klomp, Johan Zuurbier, Annie Groenland, Wout Beers, Jacco Duijn, Paul Dekker, Tanja
Harlaar, Marianne Groot, Corney Klaver
2. Bespreken van de notulen jaarvergadering van 24-03-2015. Er zijn geen op of
aanmerkingen op de notulen van de jaarvedrgadering 2015.
3. Jaarverslag en financieel verslag van Dorpsraad de Noord 2015.
Kort worden de volgende onderwerpen besproken:
Kompas op de Noord 2.0
Het Leefbaarheidsfonds
Begraafplaats Veenhuizen is gered door Tina, twee graven zijn weggehaald, de graven
worden opgeknapt, de stenen opnieuw geschikt.
Kerstboom is verplaatst naar voor, met hulp van de Brandweer.
4. Korte toelichting financiële jaarverslagen 2015 en jaaroverzichten van de verschillende
Werkgroepen, te weten:
A Volkstuinenvereniging
Piet geeft aan dat er voor de derde keer ingebroken, de machines staan nu bij Buter in de
schuur.
Van de gemeente is er compost ontvangen, piet noemt het idee om meer compost op te
vragen, zodat ook de inwoners dit kunnen ophalen bij de volkstuinen.
B Werkgroep Jeugd

C Werkgroep KinderVakantieSpelen
D Werkgroep Verkeer, de werkgroep is niet bijeengekomen. Genoemd word door
Marianne Groot dat de kerkweg zorgwekkend is. De gaten worden gevuld, maar zijn snel
weer een kuil. Er zijn geen verkeerscontroles op de Harlingerstraat en Kerkweg, terwijl
toch echt wordt ervaren dat er veel te hard wordt gereden op deze wegen. Omdat er op
de Kerkweg een stuk 30 kilometer per uur gereden mag worden is er wettelijk gezien niet
toegestaan om er snelheidscontroles te houden . Op het gebruik van sluiproutes wordt
volgens bewoners niet gecontroleerd.
De financiele stukken worden doorgenomen en de verslagen worden geplaatst op de
website van hhw de noord.nl. Info@heerhugowaard de Noord.nl
5. Verslag van de kascontrole en verkiezing nieuw lid van de Kascontrolecommissie
Alles is prima in orde, de kascommissie keurt de financiële verslagen goed. De
commissies plaatsen zelf de stukken op de website
6. Informatie Project Veenglas
Rene Balvers, bewoner van Groenedijk 1, ondernemer, vertelt ons over het doel van het
project Veenglas. Het doel is om zelf het glasvezel aan te leggen welke in eigendom van
de bewoners blijft . In het jaar na de eerste samenkomst in dorpshuis het zwaantje is er
veel gebeurd. Samen met Ron Peerdeman en de heer Ruud Duin wordt het plan nu
verder ontwikkeld.
De organisatie is vergelijkbaar met Liander, het glasvezel komt tot in je meterkast, deze
prijs wordt door het project Veenglas vastgesteld. Het concept bestaat uit de kabel, de
dienstverlening, en de partij de "communication operater". Het doel is zelf de bewoner
te laten kiezen tussen de verschillende providers. Het verdienmodel is dat de provider
geld betaald om gebruik te maken om van de kabel gebruik gemaakt kan worden. Met
deze inkomsten wordt de financiering terugbetaald. De bewoners zijn eigenaar van de
Cooperatie . Er worden in de toekomst bestuursleden gevraagd.
Johan zuurbier vraagt wat het verwachtte tijdspad is. René geeft aan dat het tijdstip van
gereedheid kan variëren van 5 tot 10 jaar
7. Informatie commissie Leefbaarheidsfonds
Jacco, werd destijds geïnspireerd door het praatje van Douwe Jepma over het
leefbaarheidsfonds in de jaarvergadering . Samen met Niels Smit en twee andere leden
uit andere wijken bemannen zij de commissie leefbaarheidsfonds.
Alle ingediende budgetten zijn toegekend aan de Noordenders behalve het Noc, zij
ontvangen op andere wijze gelden via de gemeente
Jacco gaat achter de toegezegde budget aan van het noc en de websitebouwer.
Johan vraagt om verduidelijking, werkt het bijvoorbeeld net als de welstandscommissie,
Johan geeft aan dat het belangrijk is dat er Noordenders in die commissie zitten.
8. Informatie Kompas op de noord 2.0
Twee jaar geleden is er een enquête gehouden met als onderwerp leefbaarheid in de
Noord. Nieuwbouw is belangrijk er is een daling van het ledenaantal van alle
verenigingen in de Noord. Het doel is o,a. om de noord aantrekkelijker te maken voor de
jeugd , door meer nieuwbouw te realiseren. Gestructureerd opbouwen van nieuwbouw
plannen. Tussentijds via het contact en de bewonersavonden in Bleeker. Binnen het
gemeentehuis is best veel initiatief. De woonvisie wordt opnieuw beschreven met de
Noord als apart onderdeel . Wij worden niet opgenomen in het totale woningbouw plan
in de Heerhugowaard. Overzicht in de vorm van het plan met type woningen, wordt
gezocht naar locaties. De gemeente denkt mee. De provincie moet nog worden

overtuigd. Er zijn 3 locaties in beeld, deze betrokkenden worden binnenkort uitgenodigd
voor een bijeenkomst in juni.
9. Toekomstvisie Dorpsraad
Nieuw lid Gertjan Liefting wordt voorgesteld. Hij wordt ook direct ingelijfd in het kodn
2.0

10. Rondvraag
Tina meldt dat op 23-4-2016 opendag is bij het graf van Bredenrode, Robbert biedt aan
om informatie te plaatsen op de website of facebook
11. Marcel sluit de vergadering. Belangstellenden kunnen direct aansluiten bij de
jaarvergadering van Stichting Dorpshuis

