
Verslag Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg van woensdag 10 november 2021.

Aanvang 20.00 uur. Locatie: IJsclubgebouw Middelie

Aanwezigen:

Voorzitter Wim Schoenmaker

DR Beets Jan van Weerdenburg

DR Hobrede Hans Visser en Ed Wilms

DR Kwadijk Ep Blakborn en Dineke te Bos

DR Middelie Marjan Houtman en Lucas Vroom

DR Purmer (io) Dick de Heer

DR Oosthuizen Evert Hogenes en Jeep Hamstra

DR Schardam Alfons Jansen en Jan Willem Tellegen

DR Warder Jan de Jong

Wijkraad Oude Kom Jan Veerman en Theo Burger

Gemeente E/V Joeri Kempen

1. Opening

Wim opent de vergadering en heet Joeri Kempen van de gemeente welkom. Hans Schütt

heeft zich afgemeld en Wim Runderkamp had al eerder afbericht. Wim blikt nog even terug

op de onthulling van het beeld en bedankt de GDO nogmaals voor hun bijdrage in deze.

2. Notulen bijeenkomst 29 september 2021

Punt 3: Start zendmast wordt begin 2022. Men hoopt op meerdere providers.

Punt 4: Nog onduidelijkheid over de bedoeling. Hans en Wim komen hierop terug.

Rondvraag: Volgens Ed zou het punt van AED eerst besproken worden in GDO. Nu is Hobrede

de gebeten hond en was de brief niet nodig geweest.

3. Ingekomen stukken

Schrijven Hans Visser met de vraag aan kernen om input voor een kerstspecial op 19

december. Hans licht het verzoek toe en vraagt om een dorpsactiviteit voor 16 december aan

hem door te geven.

Verzoek van Anouk Rademaker(vrijwilligersmakelaar) om organisaties door te geven, die

vrijwilligers kunnen gebruiken.

Verzoek van Joke Karman(gemeente) om statushouders te begeleiden.

4. Presentatie Joeri Kempen

Joeri is de nieuwe beleidsmedewerker bij de gemeente en contactpersoon voor de

dorpsraden. Joeri stelt zich voor en vertelt wat hij heeft gedaan. Hij heeft

bewonersparticipatie hoog in het vaandel staan en vindt de dorpsraden in dit kader ook

uitermate geschikt hiervoor. Na de vele wisselingen de afgelopen tijd denkt Joeri langere tijd

voor ons beschikbaar te zijn.



5. Permanente locatie vergaderingen GDO

De voorkeur gaat toch uit om te rouleren. Als de data voor het nieuwe jaar bekend zijn

moeten de locaties erbij worden gezocht. De Purmer heeft ook ruimte beschikbaar.

Joeri vraagt na wat het budget is voor de vergaderingen. 2 koffie per persoon en 1

consumptie heeft de voorkeur, want er moet ook ruimte zijn voor een 3e helft.

6. Kernenfonds

Besloten wordt de aanvraag van De Oude Kom voor € 1875 en ook de vergunningskosten en

de aanvraag van de Purmer van € 6.000 te honoreren. Er wordt tijdens de vergadering door

Schardam een verzoek ingediend voor een feest nu de stichting een feit is en wil daar ook de

andere dorpen bij uitnodigen. Totaal voor zo 50 tot 80 man. Dorpsraad Middelie vraagt om

de aanleg van een zwemsteiger en ook het opknappen van de jeu de boules baan. Er worden

vragen gesteld over de locatie (verkeer), het draagvlak (toekomstig gebruik), de veiligheid

(toezicht en constructie) en het toekomstige onderhoud (incl. keuringen) van de

zwemsteiger. Hierop is meer duidelijkheid nodig wil het GDO positief kunnen oordelen over

deze aanvraag.

Ook is er een verzoek van Historische Vereniging Middelie van € 1.250. Deze verzoeken

moeten z.s.m. uitgewerkt worden en aangeboden aan Joeri en de dorpsraden, zodat inzicht

komt in de kosten. Joeri geeft een opsomming van de nog uitstaande aanvragen. Spaarpaal

Middelie (= een pilot, dus voorstel om pilot af te wachten). Calisthenics veld in Oosthuizen

(heeft Joeri vragen over gesteld over draagvlak en onderhoud) en van De Purmer ligt er ook

nog een verzoek voor marketingpakketten voor een bedrag van € 3.000. Er zit voor dit jaar

nog € 30.000 in pot. De aanvragen komen boven dit bedrag uit. Vanuit de vergadering wordt

gevraagd of we het te besteden bedrag ook in 2022 mogen uitgeven. Dit geeft wat lucht om

nog zaken in te dienen en om hier een beslissing over te nemen. De aanvragen moeten ook

nog in de eigen overleggen worden besproken. Joeri vraagt na of dit mogelijk is. Het voorstel

wordt gedaan om voor de toekomst richtlijnen op te stellen voor het indienen van een

aanvraag. Wim geeft aan dat algemeen nut het belangrijkste is.

Toen aansprakelijkheid ter sprake kwam heeft Joeri een toelichting gegeven over de

verzekering, die de gemeente heeft afgesloten voor alle vrijwilligers en hun organisaties.

Deze verzekering dekt heel veel zaken, behalve evenementen. Joeri zal ons stukken hierover

toesturen en eigen casussen kunnen aan Joeri worden voorgelegd. De kosten voor een

eventueel collectief af te sluiten evenementenverzekering komt op € 5.300.

7. Info E/V

Joeri heeft de actiepunten doorgenomen en informatie hierover gevraagd. Zie verder de

aantekeningen op de actielijst.

Er is gevraagd om afvalbakken voor de hondenpoep. Die verzoeken bekijken we per geval.

Overlast van hondenpoep wel door blijven geven, zodat de gemeente kan handhaven.

Er zijn verzoeken binnengekomen om bepaalde wegen te gaan verlichten. Probleem is dat

deze wegen van HHR zijn, dus gemeente er niets mee kan doen. De vergadering is van



mening dat de gemeente zich meer hiervoor moet gaan inzetten (bijvoorbeeld HHR

aanspreken op lantaarnpalen die niet werken) en dat we als gezamenlijke dorpsraden

hiervoor moeten opkomen. Joeri merkt nog wel op dat wanneer de gemeente de wegen

overneemt er een verlichtingsplan gemaakt zal worden waarbij meerdere zaken onder de

loep moeten worden genomen, zoals de invloed van meer licht op flora en fauna.

8. Actiepunten

Zie de lijst met actiepunten. Wim verzoekt om meer input van de dorpsraden voor het

vaststellen van een agenda. En geeft ook aan dat we als dorpsraden meer met elkaar moeten

optrekken om afspraken met de gemeente mogelijk te maken, die ook tot een resultaat

leiden. Wim verwijst naar het overleg over Verkeer door de dorpsraden van Hobrede,

Middelie en Oosthuizen voor deze vergadering.

9. Rondvraag

Evert Hogenes vraagt naar stand van zaken oprichting van een dorpsraad in Etersheim. Jeep

heeft iemand gesproken en men wil begin 2022 een beslissing nemen hoe verder. Een

nieuwe oprichting heeft niet onze voorkeur. Aansluiten bij een dorpsraad wel.

Ed Wilms wenst Joeri (die veel informatie wat leeft in de kernen en kritiek te horen heeft

gekregen over functioneren gemeente) veel succes in zijn nieuwe functie.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng.

De volgende vergadering is op 19 januari 2022. Organisatie: De Purmer. Notulist voor de

bijeenkomst in Purmer wordt geregeld door Middelie.


