
 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarvergadering van de Dorpsraad Beets  
Woensdag 14 Maart in het Dorpshuis De Drie Hamers 

 Aanvang 20.00 uur 
 
Wij nodigen u van harte uit voor de jaarvergadering van de Dorpsraad 
Beets. Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen.  
U kunt het volledige jaarverslag 2017 vinden op de website 
WWW.Beets.nl/dorpsraad. Tot ziens op woensdag 14 maart! 
 
Met vriendelijk groet, het bestuur van de Dorpsraad Beets.  

 
Agenda Jaarvergadering 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
2. Mededelingen 
3. Verslag van de jaarvergadering van 8 maart 2017 
4. Jaarverslag van de Dorpsraad 
5. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid. 
6. Verkiezing/aftreden van dorpsraadleden 

• Aftredend en niet herkiesbaar: Gea Broertjes 

• Aftredend en herkiesbaar: Afra Bakker 

• Bestuur stelt als nieuw dorpsraad lid Peter v. Raalte voor 

• Tot twee dagen voor aanvang van de vergadering is er 
gelegenheid voor opgeven als nieuw lid (dorpsraad@beets.nl) 

7. Rondvraag en suggesties voor de Dorpsraad 
8. Verkiezing van de vrijwilliger van het jaar 2017 

 
PAUZE 
 

• Speciaal onderwerp Inbraakpreventie met gastspreker Yvonne 
Venneker. Dorpsgenoot en werkzaam bij de politie.  

http://www.beets.nl/dorpsraad


 

 
 
 
 

Jaarverslag Dorpsraad Beets 
 

Maart 2017 – Maart 2018 
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Jaarverslag maart 2017 tot maart 2018 
 

Inhoud 
 

1. Voorwoord Voorzitter 
2. Jaarvergadering van de Dorpsraad Beets 2017 
3. Wisselingen in het bestuur 
4. Vergaderingen van de dorpsraad 
5. Bijeenkomsten (Zon op Waterland en NAM) 
6. Acties vanuit dorpsraad (Verkeersplein, oplaadpunt elektrische fietsen, 

dorpsschouw, buurtpreventie) 
7. Voortgang hoogwatersloot 
8. Toelichting kosten 2017 

 
 
Bijlagen: 

• Financieel jaarverslag 2017 

• Notulen jaarvergadering 2017 
  



1. Voorwoord Voorzitter 
Weer een jaar voorbij, een jaar waarin we als dorpsraad wederom mooie 
resultaten behaald hebben, waar we trots op zijn. U leest hier verder in het 
jaarverslag meer over. 
Als dorpsraad ervaren we de relatie met de politiek en de ambtenaren van 
onze gemeente als prettig. Altijd zijn er leden van de gemeenteraad bij de 
dorpsraad vergadering aanwezig.  
Helaas zijn er niet altijd dorpsbewoners aanwezig, jammer want we vinden een 
goed contact met de bewoners belangrijk om goed te kunnen functioneren. 
 

 

2. Jaarvergadering 2017 
De vergadering werd gehouden op woensdag 8 maart. In deze vergadering 
werden wij voorgesteld aan de nieuwe burgemeester, Mevr. Sievers. 
Daarnaast was er een toelichting door de heer Walthers over de rol van de 
gemeente met betrekking tot de veiligheid. De gemeente streeft er naar om in 
ieder dorp of wijk een buurtpreventie groep op te zetten. Vanuit de dorpsraad 
waren daarvoor al de eerste stappen gezet en hebben wij een WhatsAppgroep 
ingesteld. Mevrouw Allebes heeft ons inhoudelijk mee genomen in waar je de 
WhatsAppgroep voor gebruikt en wat je moet voorkomen op de 
WhatsAppgroep.  
Verder was er nog aandacht voor de status met betrekking tot het glasvezelnet 
en was er ruimte voor vragen.  
De vergadering werd feestelijk afgesloten met de verkiezing van de vrijwilliger 
van het jaar. Totaal verrast mag Cor van der Ley zich vrijwilliger van het jaar 
2016 noemen.  

 
 

3. Wisseling in het bestuur en taakverdeling 
In maart 2017 zijn Jaap Kerner en Andre Kruit afgetreden. Nieuwe leden zijn 
Jurre Bleekemolen en Albert v.d. Stouwe.  
De taken binnen de dorpsraad leden zijn als volgt verdeeld: 

Jan van Weerdenburg: Voorzitter 
Afra Bakker: Notulist 
Gea broertjes: lid en verantwoordelijk voor de website 
Jurre Bleekemolen: Lid 
Albert v.d. Stouwe: Penningmeester en gedeeltelijk secretaris (notulen). 
Marlies Koedijk: Gedeeltelijk secretaris (post en agenda). 
De Secretaris taken zijn verdeed wegens tijdgebrek leden.  

 
  



4. Vergaderingen dorpsraad  
De dorpsraad heeft in 2017 naast de jaarvergadering op 8 maart, nog 5 
vergaderingen gehouden in 2017 en 2 in 2018. Waaronder ook een aantal 
besloten vergaderingen.  
Daarnaast bezoekt een lid van de dorpsraad het Gemeenschappelijke 
Dorpsraden overleg (1x per 2 maanden).  
 
 

5. Bijeenkomst zon op waterland en bezoek NAM 
De dorpsraad heeft een informatie avond (5 oktober 2017) georganiseerd om 
inzicht te geven wat een van de mogelijkheden is om een bijdrage te leveren 
aan de productie van zonne-energie als je niet zelf de mogelijkheid hebt om 
panelen op je eigen dak te leggen. 
Via een coöperatie is het mogelijk om dit te doen op het dak van b.v. een 
veehouder in het dorp. 
Helaas viel de opkomst tegen maar misschien wordt het initiatief nog 
opgepakt door een enthousiast iemand. 
Positief te melden is dat deze mogelijkheid meegenomen wordt in de 
uitwerking van de duurzaamheid agenda van de gemeente. 

 
Op uitnodiging van de dorpsraad heeft het NAM een uiteenzetting over de 
werkzaamheden in de Havermeer gegeven. Er werd uitgebreid ingegaan op de 
eventuele gevolgen van gasboringen. Hugo Oskam en Martijn Haarsma (beide 
heren van de NAM) geven een uiteenzetting over de werkzaamheden in de 
Havermeer. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op de eventuele gevolgen van 
gasboringen. Op de vraag of er in de toekomst CO2 teruggepompt wordt in 
het gasveld konden de heren geen antwoord geven.  
Zie ook “Projectomgevingsplan boring extraput op gaswinningslocatie aan 
de Havermeerweg in Noordbeemster - versie 0.2 - september 2017” 

 
 

6. Acties vanuit dorpsraad (Verkeersplein, aanvragen 
oplaadpunt elektrische fietsen, dorpsschouw, 
Buurtpreventie) 

• Verkeersplein: meedenken en mening geven met het opstellen van een 
verkeersplan met als doel de huidige verkeerssituatie verbeteren en nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van verkeer mogelijk maken. Opvallend was dat 
alle 'dorpelingen' uit de voormalige Zeevang als speerpunt hadden: beter 
handhaven 30-km zones. Verder is genoemd de N247 veiliger maken en de 
parallelweg langs de N247 aantrekkelijker maken voor fietsers en langzaam 
verkeer. Ook beveiliging en uitbreiding van P+R plaatsen was een hot topic, 
blijkbaar is Beets niet het enige dorp waar veel fietsen worden gestolen bij de 
bushalte.  

  



• Oplaadpunt elektrische fietsen. Op initiatief van de dorpsraad is een voorstel 
gedaan bij de gemeente voor een oplaadpunt bij het dorpshuis. Dit voorstel is 
gehonoreerd, het oplaadpunt is besteld. In het verkeersplan is opgenomen om 
op meerdere plaatsen in de gemeente oplaadpunten voor fietsen aan te 
leggen.  

• Dorpsschouw. Dorpsraadslid Afra heeft samen met Frank van Dijk (gemeente 
Edam-Volendam een rondgang door Beets gemaakt. Zaken die overlast geven 
(bijv. overlast van begroeiing, gaten in het asfalt) kunnen opgepakt worden. 
Mooi nieuws is dat de gemeente bloembakken ter beschikking stelt.  

• Buurtpreventie 
In januari hebben we WhatsApp groep Buurtpreventie Beets opgezet. 
Inmiddels zijn wij een halfjaar bezig. Op dit moment hebben wij 84 deelnemers 
verdeeld over Beets (Dorpsweg, Kleine Koog, Koudweg, ’t Laantje en 
Voorkamp).  
De WhatsApp groep is bedoeld om verdachte situaties te melden aan de 
medegebruikers, zodat andere hier alert op kunnen reageren. Bij het 
constateren van verdachte situaties eerst 112 bellen en dan pas een 
WhatsApps sturen. Geef in deze WhatsApp ook aan dat de politie is gebeld. 
Nieuwe aanmeldingen zijn altijd welkom. U kunt zich aanmelden door een 
mailtje te sturen naar buurtpreventie.beets@gmail.com, onder vermelding 
van: 
Naam, adres, geboortedatum (in verband met deelnemen van personen met 
een minimale leeftijd van 18 jaar) en GSM nummer.  
 
 

7. Voortgang hoogwatersloot 

Een lang lopend traject is de hoogwatersloot langs het dorp en het nieuwe 
gemaal in de Beetskoog. Het afgelopen jaar is er een aantal keer overleg 
geweest tussen afgevaardigde van de dorpsraad, de agrariërs en het HHNK en 
op 21 febr. is er goedkeurig gegeven door het algemeen bestuur van het HHNK 
voor de financiering en aanleg van een hoogwatersloot met een peil verhoging 
van 20 cm en de bouw van een nieuw gemaal. Hierdoor is het mogelijk om de 
bouwkundige staat van de huizen te waarborgen en een goed waterpeil voor 
de agrariërs te realiseren.  

 

  

mailto:buurtpreventie.beets@gmail.com


8. Toelichting kosten 2017 
De inkomsten geven een vertekend beeld. De inkomsten bestaan uit de 
volgende posten: 

• Subsidie 2016 € 1.250,- 

• Subsidie 2017 € 1.250,- 

• Subsidie fietsoplaadpunt € 500,-. De oplaadpunt wordt in 2018 geplaatst. 
 

De grootste uitgavepost is vergaderkosten, t.w. € 613,25.  
Daarnaast hebben wij een informatieavond voor de dorpsgenoten 
georganiseerd met het onderwerp “Zon op Beets”. De kosten waren hiervoor  
€ 185,-. 
De overige kosten bestaan uit bankkosten, lidmaatschap en uitgave voor een 
welkom pakket voor nieuwe bewoners van Beets. 
 
 

 
 

  

Saldo:    1 januari -241,78€       2.722,47€     

Totaal saldo: 1 januari 2.480,69€     

Ontvangen Uitgaven Ontvangen Uitgaven Ontvangen Uitgaven

Inkomsten -€               -€            3.000,00€     -€               3.000,00€     -€               

Bankkosten/-rente -€               -€            -€               130,55€        -€               130,55€        

Communicatie -€               -€            -€               -€               -€               -€               

Lidmaatschap -€               50,00€        -€               -€               -€               50,00€          

Nieuwe bewoners -€               -€            -€               67,44€          -€               67,44€          

Organisatie Zon op Beets -€               185,00€      -€               -€               -€               185,00€        

Overboeking 241,78€         -€            -€               241,78€        241,78€         241,78€        

Vergaderkosten -€               -€            -€               613,25€        -€               613,25€        

- -€               -€            -€               -€               -€               -€               

241,78€         235,00€      3.000,00€     1.053,02€    3.241,78€     1.288,02€    

Saldo: 31-12-2017 -235,00€    4.669,45€    

Kastelling: -€            Resultaat: 1.953,76€     

Totaal saldo: 31 december 4.434,45€     

Controle getallen:

Totaal saldo 1/1 2.480,69€     

Resultaat 1.953,76€     

Totaal saldo 31/12 4.434,45€     

Mevr G. Meereboer

Mevr Y. van der Meiden

Kascontrole: 1-3-2018

Kas Betaalrekening
Omschrijving

Resultaat

Financieel verslag 2017



Notulen van de jaarvergadering Stichting Dorpsraad Beets  
Woensdag 8 maart 2017 
 
Aanwezig: Bestuur: Jan van Weerdenburg (voorzitter), Jaap Kerner (aftredend  
    secretaris), Andre Kruit (aftredend penningmeester), Afra  
    Bakker (notulist), Marlies Koedijk, Gea Broertjes, Albert  
    van de Stouwe (kandidaat lid) , Jurre Bleekemolen  
    (kandidaat lid). 
   

1. Opening 
Voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder welkom en is 
blij met de grote opkomst. Een bijzonder welkom is er voor de burgemeester, 
mevrouw Sievers en mevrouw Allebes (wijkagent) en de heer Walthers 
(beleidsmedewerker gemeente Edam-Volendam). Dit is de 10e jaarvergadering 
van Stichting Dorpsraad Beets. De stichting Dorpsraad Beets is in 2007 
opgericht.   

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De presentielijst wordt doorgegeven. Er zijn geen ingekomen stukken. Afbericht  
ontvangen van de heer W. Lous (Groen Links). 
 

3. Notulen jaarvergadering 9 maart 2016 
De agendapunten worden doorgelopen. 
Jan geeft een toelichting over het aanvragen van subsidie uit het potje van € 
30.000,- van de gemeente Zeevang. Verenigingen kunnen zelf een aanvraag 
indienen.  
Marjan Cnossen vraagt voor welke datum de subsidie aangevraagd moet 
worden. Er is geen uiterste datum meer, echter als je later in het jaar subsidie 
aanvraagt loop je wel het risico dat het potje leeg is. 
De notulen worden goed gekeurd. 
 

4. Financieel jaarverslag 
André Kruit geeft uitleg over de uitgave en inkomsten. Momenteel heeft de 
Dorpsraad niet heel veel kosten. De grootste uitgave in het afgelopen jaar zijn 
vergaderkosten. Er is een positie saldo. 
   

5. Verslag kascommissie 
Bart Jan van der Sluis en Gré Meereboer hebben de kascontrole uitgevoerd en 
hun goedkeuring verleent.  
 

6. Benoeming nieuw lid kascommissie 
Bart Jan van de Sluis is aftredend als lid van de kascommissie. Ietje van der 
Meiden geeft zich op als nieuw lid voor de kascommissie. Pim Bliek stelt zich 
kandidaat als reserve lid. 

  



7. Jaarverslag 2016 
- Jaap geeft toelichting op het jaarverslag. 
- Het contact met de gemeente verloopt tot nu toe vrij soepel. 

 
8. Verkiezing bestuursleden 

Jaap is aftredend en niet herkiesbaar en André treedt tussentijds af. André was 
vanaf het begin bij de dorpsraad betrokken als bestuurslid, waarvan ook een 
groot deel van de jaren als penningmeester van de Dorpsraad. Jan bedankt 
beide heren voor hun inzet en overhandigd beide heren een bos bloemen en 
een cadeaubon. 
Jurre Bleekemolen en Albert van de Stouwe hebben zich beide aangemeld als 
kandidaat voor toetreding tot het bestuur. Voor de vergadering hebben zich 
verder geen kandidaten aangemeld. Beide kandidaten worden met algemene 
stemmen gekozen. 
 

9. Vrijwilliger van het jaar 2016 
Dit is een nieuw onderdeel op de vergadering. Er werd tot vorig jaar altijd een 
vrijwilliger van het jaar gekozen voor het werk in en aan het dorpshuis. De 
vrijwilliger van het jaar is nu breder opgezet. Iedere bewoner van Beets die iets 
voor een ander doet kan nu als vrijwilliger van het jaar worden gekozen. 
Kandidaat vrijwilliger van het jaar kan door privé personen en door de 
verenigingen worden aangedragen. Uit de aanmeldingen wordt de vrijwilliger 
van het jaar gekozen door een drietal. Dit drietal bestaat uit de vrijwilliger van 
het vorige jaar, voorzitter van de Dorpsraad en voorzitter van de Stichting 
Dorpshuis. 
 
Om 20.30 uur komt Cor van der Ley niets vermoedend de zaal in om een taart 
te brengen. Jan vraagt aan Cor om even plaats te nemen, waarna Jan een klein 
stukje over Cor verteld. Cor is de stille kracht op de achtergrond voor veel 
verenigingen, als er ergens hulp nodig is, helpt Cor altijd. Dit is één van de vele 
reden dat Cor is gekozen tot vrijwilliger van het jaar 2016.  
 

10. Rondvraag en suggesties voor de Dorpsraad vanuit de zaal 
Jan geeft een korte opsomming waar de Dorpsraad op dit moment mee bezig 
is: 
- Aan het  eind van de Voorkamp, naast de speeltuin, het pad naar het land 

van Meester verleggen. 
- Vuilnisbakken voor de hondenpoep. 
- Een bankje voor op het sportveld. 
- Een nieuwe bankje bij het fietspad tussen Beets en Oosthuizen. 
- Buurtpreventie. 

 
  



De heer Admiraal komt met het idee om het hele dorp 30 km zone te maken. 
Vanaf de Voorkamp tot het Laantje is nu 50 km zone, terwijl de rest 30 km zone 
is. Mariëtte de Koning geeft aan dat als zij de hond uit laat er soms, in de 30 km 
zone, hard langs je heen wordt gereden. En dit gebeurt meestal door de 
inwoners van Beets. Gea vraagt zich af of het bij de gemeente bekend is dat er 
een 30 en 50 km zone is? Dit is inderdaad bekend bij de gemeente. In het 
verleden is er een enquête gehouden over de 30 en 50 km zone. Er is toen door 
de inwoners gekozen voor de huidige situatie. 
 
De heer van der Lee vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het 
Zonnehoekfonds. De Dorpsraad heeft zich neer gelegd bij de uitspraak van de 
ombudsman.  
 
Irene van Raalte geeft aan dat de sloot achter haar huis en bij de speeltuin niet 
onderhouden wordt. De Dorpsraad zal het in de gaten houden en de 
betrokkene er op aanspreken. 
 
Kees van der Meiden vraagt of de aanvraag voor subsidie uit het potje van de 
gemeente Zeevang via de Dorpsraad loopt. Een ieder kan de subsidie 
rechtstreeks aanvragen bij de gemeente. De aanvraag wordt behandeld en 
beoordeeld tijdens een vergadering van de gezamenlijke Dorpsraden. De 
gezamenlijke Dorpsraden kunnen toestemming geven voor uitkering van 
subsidie. 
 
Anuschka Postma loopt met het idee om een actie op te zetten “hou Beets 
schoon”. Anuschka wil hier graag prikstokken voor aanschaffen. De Dorpsraad 
zal bij de gemeente informeren of dit beschikbaar is voor de inwoners. 
 
Na de rondvraag bedankt Jan een ieder voor zijn/haar inbreng voor deze avond. 
Om 21.00 uur volgt er een korte pauze. Tijdens de pauze krijgen de aanwezigen 
een consumptie aangeboden. 
 

11. Voorstel burgemeester 
Na de pauze geeft Jan de nieuwe burgermeester van Edam-Volendam het  
woord. Mevrouw Sievers verteld in het kort haar levensloop en hoe zij als  
burgermeester Edam-Volendam hier terecht is gekomen. Vervolgens geeft zij  
de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen. Mevrouw Sievers sluit  
haar verhaal dat zij er naar streeft een goede samenwerking op te zetten met  
iedereen in de gemeente.  
 

12. Glasvezel 
André geeft uitleg over de status met betrekking tot het glasvezelnet. Tevens 
beantwoordt hij vragen die door de aanwezigen worden gesteld. 

  



13. Buurtpreventie 
Albert geeft uitleg over het ontstaan van Buurtpreventie in Beets. Albert heeft 
WhatsAppgroep Buurtpreventie Beets opgestart. Op dit moment doet meer 
dan 25% van de huishoudens in Beets mee aan de WhatsAppgroep.  
 
De heer Walthers geeft een korte toelichting over de rol van de gemeente met 
betrekking tot veiligheid. Tevens streeft de gemeente er naar om in ieder dorp 
of wijk een buurtpreventiegroep op te zetten. Echter het initiatief moet bij de 
bewoners vandaan komen. De gemeente kan wel faciliteren in ondersteunende 
taken, zoals het beschikbaar stellen van borden. 
 
Mevrouw Allebes gaat inhoudelijk in over hoe om te gaan met dreigende 
situaties. Waar gebruik je de WhatsAppgroep wel voor en wat moet je 
voorkomen op de WhatsAppgroep. Tevens behandeld mevrouw Allebes de 
SAAR methode.  
 
De SAAR methode houdt in: 
 
S = Signaleer 
A = Alarmeer bel 112 
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen 
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken  
 
De bedoeling is dat wij van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. Doe 
dit alleen als je dit veilig en zonder risico’s kan uitvoeren. Maak bijvoorbeeld 
een praatje met de persoon. 
 

14. Sluiting 
Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 


