
Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets  
Woensdag 8 november 2017 
 
Aanwezig:   Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist),  

Albert van de Stouwe, Jurre Bleekemolen, Marlies Koedijk, 
Dorethy van Raay (VVD), Frans Visser (Zeevangs Belang), 
Marjan Cnossen, Elise Verjaal, Paula Meyer, Irene van Raalte, 
Ietje van der Meiden, Kees van der Meiden en Kees Bonnema. 

 
Afwezig met kennisgeving: Gea Broertjes. 
   

1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom. Er is een 
grote opkomst van dorpsgenoten als gevolg van het gebruik van het 
mededelingenbord aan het begin van Beets. In vervolg vergaderingen altijd 
aankondigen op beide mededelingenborden. 
 

2. Vaststelling van de agenda 
Extra toevoeging aan punt 8: “Kern met Pit”. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Geen ingekomen stukken. 
- In januari is er een bijeenkomst in het dorpshuis over hoog watersloot en 

nieuwe gemaal in de Beetskoog. 
- Er is overleg geweest met Tom Schilder (gemeente E/V) over de gaten langs 

de dorpsweg. Wordt actie op ondernomen door de gemeente. 
- Tom Schilder neemt ook actie met betrekking tot het verleggen van het pad  

naar weiland van Hoek Spaans. 
- Oplaadpunt voor elektrische fietsen is besteld. In het verkeersplan is 

opgenomen om op meerdere plaatsen in de gemeente oplaadpunten voor 
fietsen aan te leggen.   

 
4. Notulen vergadering 20 september 2017 

- Ideeënbus komt er aan. 
- Bankje voor op het sportveld komt er aan. 
- Nog geen offerte ontvangen voor nieuwe mededelingenbord. Afra gaat er 

nogmaals achteraan bij Meijeling. 
- Cursus AED is de laatste keer gratis gegeven. De volgende cursus ook gratis? 

Wordt in de volgende GDO besproken. 
 

De notulen worden goed gekeurd. 
  



5. Verslag GDO 28 juni en agendapunten GDO 27 september 
- DR heeft een schouwronde gemaakt met Frank van Dijk. Volgt nog een 

schouwronde. 
- Groenbeheer van gemeente E/V in 2018, volgt een informatieavond in het 

voorjaar van 2018. 
- Burgerparticipatie, huidige systeem loopt tot 2019. Verzoeken om dit na 2019 

te continueren, inclusief beschikbare geldpotje. Wel goede bestemmingen 
zoeken voor het beschikbare geld. 

- Pinautomaat op de huidige locatie in Oosthuizen wordt gesloten in verband 
met veiligheid voor omwonende. Nieuwe locatie wordt nog gezocht. Een 
mogelijkheid is een geldautomaat in oude gemeentehuis van Oosthuizen. 
Jurre vraagt of er ook interesse bestaat vanuit andere banken. 
 

6. Bezoek NAM 
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” 
Jan bedankt de heren voor hun duidelijke uitéénzetting en het beantwoorden van de 
vragen. 
 

7. Terugkoppeling bijeenkomst verkeersplein 3 oktober 
Jurre doet verslag van de laatste bijeenkomst en geeft aan de aanwezige uitleg over 
hoe de afgelopen bijeenkomsten zijn verlopen. Er wordt nu door het projectteam een 
eindverslag gemaakt voor de gemeentebestuur. Dit concept zal mede de basis 
worden voor nieuwe beleidsplannen op het gebied van verkeer. 
   

8. Nieuw initiatief zwemplek 
Jurre heeft dit idee in gebracht. Zwemplek wordt recreatieplek. Jurre heeft het plan 
ingediend bij “Kern met Pit”. Komt vervolg op. 
 

9. Terugblik informatieavond collectief zonnepanelen 
De opkomst was helaas teleurstellend. Het leeft nog niet in het dorp. Ook de 
opkomst vanuit de andere dorpsraden en de lokale politiek was heel slecht. Alleen 
Warder was met één persoon vertegenwoordigd. Dit punt meenemen naar volgende 
GDO overleg. Mogelijk dat er ergens anders in de gemeente wel geïnteresseerde zijn. 
Dorpsraad heeft aanzet gegeven, nu moet het verder bij de inwoners vandaan 
komen. Ter afsluiting van dit punt nog een artikel schrijven in Beetser Bulletin.  

 

  



10. Rondvraag 
- Marjan Cnossen: tijdens de volgende schouw met Frank van Dijk nogmaals het 

bankje bij de hoek A7 fietspad naar Oosthuizen onder de aandacht brengen. 
- Irene van Raalte: de sloot langs het speelveld is smerig. Ook dit punt tijdens 

de volgende schouwronde meenemen. 
- Kees van der Meiden: kan de buurtbus weer doorrijden naar het einde van 

het dorp?  
- Kees Bonnema: vraagt aandacht voor de hoge bomen langs het kerkhof en 

rond het sportveld. Kan dit gesnoeid worden? Ook dit punt tijdens de 
volgende schouwronde meenemen. 

- Frans Visser: Website Dorpsraad is niet meer actueel. Wordt aan gewerkt! 
- Frans Visser: vond het een interessante avond. 
- Dorethy van Raay: GFT wordt in de voormalige gemeente Zeevang om de 

week opgehaald. Indien groene bak niet toereikend is kunnen de inwoners 
een 2e groene GFT bak gratis aanvragen. 

- Afra: buslijn 314 gaat straks niet meer rechtstreeks naar Amsterdam CS. 
Volgens Dorethy blijft buslijn 314 rechtstreeks naar Amsterdam CS rijden. 
Afra: Hoe staat het met het glasvezelnet? De werkzaamheden beginnen in 
januari 2018 en voor eind 2018 is iedereen aangesloten. 

- Jurre: sportveld blijft zeer nat. Ook dit punt tijdens de volgende schouwronde 
meenemen. 

 
11. Vergaderschema 2018 

10 januari (kerk) – 14 maart (jaarvergadering dorpshuis) – 18 april, éénmalig  
3e woensdag (kerk) - 6 juni (kerk) – 12 september (kerk) – 14 november (kerk). 
 

12. Sluiting 
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


