
Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets  
Woensdag 21 juni 2017 
 
Aanwezig:   Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist),  

Marlies Koedijk, Albert van de Stouwe, Jurre Bleekemolen en 
André Middelbeek (Zeevangs Belang). 

 
Afwezig met kennisgeving: Gea Broertjes en Dorothy van Raay (VVD) 
   

1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom.  
 

2. Vaststelling van de agenda 
Geen extra punten. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Marlies: heeft via een omweg toegang tot de mail van de Dorpsraad. Jan krijgt 

niet al post meteen binnen.   
- Albert: op 31 mei is er nog even snel de subsidie aanvraag ingediend voor 

2018. De ontvangst is inmiddels bevestigd door E/V. Er moeten nog een 
begroting 2018 en resultatenrekening 2016 worden ingediend. Dit gaat Albert  
in overleg met André Kruit opsturen.  

- De Dorpsraad Beets is lid van Dorpswerk. Wij blijven ook lid. 
- Afra en Jan hebben overleg met Ton Schilder gehad over een oplaadpunt voor 

elektrische fietsen. Ton Schilder staat welwillend achter het idee. Wel nog 
even subsidie aanvragen bij Burgerinitiatief Zeevang. Jan heeft dit inmiddels 
aangevraagd bij GDO. Oplaadpunt onder de aandacht brengen bij de volgende 
GDO. Wij moeten nog een aanvraag voor de oplaadpunt bij de gemeente 
indienen. 

- Jurre vraagt of er een digitaal atlas bestaat van oplaadpunten. 
Wie zoekt dit uit? 

 
4. Notulen vergadering 17 mei 2017 

- Jan heeft navraag gedaan bij Co Meijer omtrent de ideeënbus. Was nog niet 
klaar, Co gaat de ideeënbus zo spoedig mogelijk afmaken. 

- Anouschka Postma kwam met het idee om een clubje op te richten “hou 
Beets schoon”. De bedoeling is dat er van tijd tot tijd rommel langs de weg 
wordt opgeruimd. Zij vroeg tijdens de jaarvergadering of de Dorpsraad 
hiervoor prikstokken wil aanschaffen. De Lidl heeft deze week de prikstokken 
in de aanbieding voor € 3,99 per stuk. Jurre zal voor 4 prikstokken zorgen. De 
prikstokken blijven eigendom van de Dorpsraad. Anouschka is bereidt 
gevonden om de organisatie hiervan op zich te nemen. Zij wil mensen zoeken 
om gezamenlijk regelmatig de rommel langs de weg op te ruimen. 

- Jan heeft contact gehad met Zon op Waterland. Een bijeenkomst zal in 
september plaatsvinden. Jan schrijft een artikel in de eerst volgende Beetser 
Bulletin. 

- Bankje voor op het sportveld komt er aan. 



- Dorpsschouw gaan Afra en Jan na de vakantie van Jan op starten. Hierbij 
worden medebewoners in eerste instantie op een vriendelijke manier 
aangesproken over overhangend groen. 

- Puinhoop onder de viaduct A7 is inmiddels opgelost. Afgebrand en afgevoerd. 
- Marlies is bezig met inschrijving KvK. Albert en Jurre graag legitimatie (kopie 

ID) doormailen naar Marlies. 
- In het kader de wet op privacy mag de gemeente geen adresgegevens meer 

verstrekken aan instellingen, zoals hervormde gemeente Zeevang en Stichting 
55+. Dit geld ook voor Stichting 55+. Dit punt meenemen naar GDO. 
 

De notulen worden goed gekeurd. 
 

5. Verkeersplan 
Jurre doet verslag van de bijeenkomst van mei en juni. Volgens Jurre waren er weinig 
“Zeevangers” bij de vergadering aanwezig.  
   

6. Rondvraag 
- Jurre: In het verleden is men bezig geweest om een zwemplek achter de 

ijsbaan aan de ringvaart te creëren. Waarom is dit niet nog steeds niet 
gerealiseerd? Alles was voor elkaar tot dat de gemeente Zeevang de 
verantwoordelijkheid (ook voor eventuele calamiteiten) bij de Dorpsraad 
neerlegden. De Dorpsraad zou juridisch aansprakelijk worden. Afra doet een 
suggestie om onder de viaduct A7 een zwemplek te creëren. Dorpsraad gaat 
uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en hoe het zit met de juridische 
verantwoordelijkheid. 

- Jurre: Hangt het mededelingenbord aan het einde van het dorp nog op de 
brug? In verband met schilderwerk aan de brug was het mededelingenbord 
tijdelijk weggehaald. Wordt in de gaten gehouden. Het mededelingenbord 
moet wel weer terug worden geplaatst. Het mededelingenbord ligt bij Kees 
van der Meijden Jan zal er naar kijken.  

- Afra: Hoe zit het met het bankje langs de fietspad naar Oosthuizen bij de hoek 
met de A7? De heer Middelbeek: stel dat je een bankje via Burgerinitiatief 
Zeevang aanvraagt, mag je dan zomaar een bankje plaatsen op grond van het 
waterschap. Jan gaat er achteraan. 

- Afra: Komt er nog subsidie voor de herhalingscursussen voor het bedienen 
van AED’s. De heer Middelbeek neemt dit punt mee naar de gemeente. 
Tevens dit punt ter sprake brengen bij de volgende GDO. 

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

- Volgende vergadering 20 september om 20.00 uur. 
 
 

7. Sluiting 
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


