
Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets  
Woensdag 17 mei 2017 
 
Aanwezig:   Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist),  

Marlies Koedijk, Albert van de Stouwe, Marjan Cnossen, Kees 
Sietsema (Zeevangs Belang) en Witte Lous (Groen Links). 

 
Afwezig met kennisgeving: Jurre Bleekemolen(namens Dorpsraad aanwezig bij de  
    vergadering verkeersplan) en Gea Broertjes (vakantie). 
   

1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom. Jan heeft 
het verheugende bericht dat de glasvezelnetwerk doorgaat. 
 

2. Vaststelling van de agenda 
Jan heeft een toevoeging bij punt 5: notulen GDO dd 11 april 2017 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Mail van Renny Groot dd 4 mei 2017 over oplaadpunt elektrische fietsen. Is 

nog niets mee gebeurt. Jan zal verder contact opnemen met de heer Schilder. 
- Albert: overdracht penningmeester nog niet plaats gevonden in verband met 

privé situatie van André Kruit. 
- Marlies: krijgt veel mails van Dorpswerk. Is Stichting Dorpsraad Beets hier lid 

van? Volgens Jan zijn wij hier lid van. Actie Albert navragen bij André. 
 

4. Notulen vergadering 8 januari 2017 
- Ideeënbus is nog niet geplaatst. Co Meyer zou de bus maken, Jan neemt 

contact met Co op. 
- Welkom in de wijk werkt nog niet optimaal. 
- Beetserfonds onderbrengen bij de Dorpsraad → Gaat niet door. 

De notulen worden goed gekeurd. 
 

5. Notulen jaarvergadering 8 maart 2017 
- Gea beheert de site van Stichting Dorpsraad Beets. 
- Financieel jaarverslag op de site. Albert neemt dit met André op. 
- Gemeente wil niet meewerken aan vuilnisbakken voor hondenpoep. 

Misschien een idee dat de fracties dit onderwerp in de gemeenteraad te 
sprake brengen. 

- Prikstokken moeten nog aangevraagd worden. Jan neemt contact met de 
gemeente op. 

- De lay-out van de notulen is akkoord.  
 
Albert stuurt de definitieve versie door naar Gea, zodat Gea de notulen op de site kan 
plaatsen. 

  



Notulen Gezamenlijke Dorpsraden Overleg 11 april 2017 
- Er komen taxusbakken in Oosthuizen.  
- Wervende stuk WMO nog steeds niet geplaatst in plaatselijke huis aan 

huisbladen.  
 

6. Mening vormen over presentatie “Zon op Waterland” 
In het kort komt het er op neer dat er collectief zonnepanelen worden aangeschaft. 
De zonnepanelen worden op een ligboxenstal geplaatst. Hiermee wordt 
zonnepanelen bereikbaar voor bewoners die bijvoorbeeld: 

• geen eigen huis hebben  

• dak of huis ongeschikt is 

• te weinig plek op hun dak hebben 

• de procedure te ingewikkeld vinden 
De heer Sietsema is bij een presentatie geweest. Dit was goed verzorgd. Bij deze 
presentatie werd ook benadrukt dat de investering met 7 jaar is terugverdiend. 
De meerderheid van de aanwezigen vinden het een goed plan. Besloten wordt om 
ook een presentatie in het Dorpshuis te organiseren. Jan neemt contact op met de 
organisatie om een afspraak te maken. 
   

7. Voortgang hoogwatersloot en nieuwe gemaal Beetskoog 
Vrijdag 12 mei hebben Jan samen met Pleun van der Wel en Anton Langeveld een 
gesprek gehad met hoogheemraadschap. Er is geld aangevraagd voor het nieuwe 
gemaal. Mogelijk wordt dit voor 100% betaald uit subsidies. De planning is dat begin 
2018 gestart wordt met de bouw van het gemaal.  
Hoogwatersloot loopt van Beets 138 (fam. Oud) tot aan N247. Binnenkort wordt er 
gestart met de werkzaamheden (schoeiingen en duikers aanleggen). 
In juni is er een voortgangsgesprek met hoogheemraadschap. 
 

8. Voortgang dorp schouw 
Afra geeft een korte uiteenzetting over de werkzaamheden die inmiddels zijn 
uitgevoerd door de gemeente. Afra is heel blij met de manier van communicatie met 
Frank van Dijk (gemeente Edam Volendam). Jan neemt nog contact op met Frank van 
Dijk over het plaatsen van een bankje op het sportveld. 
Schouw staat even stil, maar wordt de komende tijd weer uitgevoerd zodra de 
struiken en bomen weer in het blad staan. De bewoners kunnen dan makkelijker 
worden aangesproken op eventuele overlast van de begroeiing. 
Er komt een opmerking over de puinhoop en overlast onder de viaduct A7 bij de 
Beemsterringvaart. Jan neemt  contact op met de wijkagent om dit punt te 
bespreken. 
 

9. Rondvraag 
- Marlies: wie beheert het emailadres “Dorpsraad”. Volgens Jaap Kerner is dat 

H. de Boer (Hobredeweg Beemster). Actiepunt voor Gea om het emailadres 
over te laten zetten. 

- Marlies: hoe wordt de inschrijving bij KvK wordt geregeld? Marlies gaat dit 
navragen bij Jaap Kerner. Eventueel navragen bij Gré Meereboer. Gré heeft 
het vorig jaar voor Nut en Vermaak geregeld. 



- Afra: De hervormde gemeente krijgt in het kader van het weggeven van een 
plantje met de kerst geen gegevens meer van personen die ouder zijn dan 70 
jaar. In het kader de wet op privacy mag de gemeente de gegevens niet meer 
verstrekken. Dit geld ook voor Stichting 55+. Advies oproep doen in 
plaatselijke blaadjes en gegevens ophalen bij buren en kennissen. Dit punt 
meenemen naar GDO. 

- Volgende Gezamenlijke Dorpsraden Overleg is 28 juni om 20.00 uur in Warder. 
Afra en Albert gaan hier heen. 

- Volgende vergadering 21 juni om 20.00 uur. Na afloop een drankje bij Dirk 
halen. 

 
 

10. Sluiting 
Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


