
Vergadering Stichting Dorpsraad 23 november 2022. 

 

Bestuur: Jan van Weerdenburg, voorzitter, Jurre Bleekemolen, Michiel Berndbrock en Afra 
Bakker. 

Elly Kuster en Peter van Raalte hebben zich afgemeld voor deze avond.  

Aanwezigen; 

Dirk Dijkshoorn, wethouder participatie van Edam – Volendam, Yanaika Schouten, Witte Lous 
Green links, Remco Garms, Gea Broertjes en Marco van Petten. 

1.Opening en vaststelling agenda  

De voorzitter opent om 20.00u de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. De voorzitter 
leest het mailtje voor waarin Roeli ter Haar aangeeft uit de Dorpsraad te stappen. Dit is 
jammer want Roeli was altijd heel stipt in het doorsturen van berichten. 

2, Vaststellen agenda 

Aan de agenda wordt 5A toegevoegd. Bij punt 5A geeft Yanaika Schouten haar woordje doen. 

3. Ingekomen stukken 

Bedank kaartje van Elly Kuster voor het kaartje van de Dorpsraad in verband met het 
overlijden van haar man. Berichtje van de Kern met Pit. Hier is verder van onze kant geen 
belangstelling voor. De statuten moeten ook nog gewijzigd worden. In het GDO verschillen de 
meningen over de nieuwe statuten van Schardam. Wij wachten nog even af hoe het gaat 
lopen. Een brief van de Gemeente over de bijeenkomsten over energiebesparing. Deze 
datums stonden ook vermeld in de Stadskrant. Dit moet eigenlijk ook op Mooi Beets. Er zal 
hierover een A4-tje opgehangen worden in het Dorpshuis op 26 november. Michiel is niet zo 
handig met facebook maar hij zal proberen of dit ook op facebook kan zetten. Dorpswerk 
Noord-Holland zoekt een nieuwe voorzitter. Van de aanwezigen is er niemand die dit op zich 
wil nemen. Vrijdag 9 december vindt de officiële oplevering plaats van het glasvezel netwerk. 
Dit wordt gehouden in de nieuwe school in Oosthuizen. Het is van 16.00u tot 18.00 uur. Afra 
zal hier de Dorpsraad vertegenwoordigen. Er is een verzoek binnen gekomen om een nieuwe 
AED bij de Kerk of het Dorpshuis te plaatsen. Jan doet verslag van zijn gesprek met de 
voorzitter van de AED-stichting, dhr. Kastelein. Verplaatsing van de AED van nr. 61 naar het 
Dorpshuis is geen optie, omdat dan de goede dekking voor met name de Voorkamp ontbreekt. 
De optie die over blijft is om geld in te zamelen voor een zesde AED. Deze AED moet dan zelf 
onderhouden worden en eventuele vervangingskosten zullen dan ook niet betaald worden 
door de Stichting AED. Er kan ook wel geld aangevraagd worden bij het Beetser Fonds. Als de 
school officieel geopend zal worden zal op de weg een duidelijke schoolzone aangeven 
worden. Er is vanuit de Gemeente een brief door het dorp gestuurd waarin wordt aangegeven 
waar 2 kolommen zgn.  straatjuwelen, bij uitwijk plekken geplaatst zullen worden ter hoogte 
van nr. 116 en nr. 118. Het is de bedoeling dat deze kolommen de automobilisten te 



verhinderen om door te rijden en zodoende de wegberm aan gort te rijden. Er is echter door 
de bewoners van nr. 116 en nr. 118 bezwaar aangetekend tegen deze plaatsing omdat zij dan 
moeilijk meer hun erf op – of af kunnen. De Gemeente vraagt de Dorpsraad om een mening 
hierover. Er zal een brief naar de Gemeente gemaild worden waarin wij stellen dat wij in deze 
geen partij zijn. Roeli heeft bij de Gemeente een aanvraag ingediend  voor een onbemand 
afhaalpunt van post NL. Deze aanvraag is in behandeling genomen bij de Gemeente. Er is een 
verzoek binnen gekomen van dhr. B. de Jong of hij zijn plannen op Beets 123 op een 
vergadering van de Dorpsraad mag toelichten. Hier is geen bezwaar tegen. Wij kunnen het 
gewoon aanhoren. Jan van Weerdenburg zal dhr. B. de Jong uitnodigen voor de vergadering 
van 18 januari 2023. 

4. Notulen van de vergadering van 23 september 

De in- en uitschrijving van bestuursleden bij de KvK is nog niet gebeurd. Jurre zal dit verder 
regelen. Jurre zal zichzelf en Albert van de Stouwe uitschrijven bij de KvK. Ook Gea Broertjes 
bleek nog niet uitgeschreven te zijn. Dit zal Jurre ook regelen. Tevens zal hij Elly Kuster 
inschrijven bij de KvK zodat zij straks de bankzaken van de Dorpsraad kan regelen. Roeli deed 
ook de whatsapp buurtpreventie.  Wie gaat dit nu doen ? Hiervoor zal een oproep geplaatst 
worden in het Beetser Bulletin. Aan het ontwikkelen van een nieuwe website voor de 
Dorpsraad is nog niets gedaan. Michiel zal hierover contact opnemen met Peter van Raalte. 

Er is al een zaterdagochtend gesnoeid op het sportveld. Wij gaan verder als het veld wat 
droger is. Wat gedaan is, is al aardig opgeknapt. De Gemeente heeft alle snoeiafval afgevoerd. 

5. Notulen van de vergadering van het GDO op 2 november. 

Dhr. Dijkshoorn laat weten dat wat er vermeld wordt op blz. 4 punt 6 niet gezegd heeft. 

5a. Yanaika Schouten  

Zij legt uit dat de Gemeente ook wijksteunpunten in de dorpen wil. Zij vraagt of daar 
eventueel behoefte aan is. Dat weten wij ook niet. Jurre vraagt wat er zoal bij de 
Wijksteunpunten gedaan wordt. Mensen kunnen hier terecht met vragen op financieel gebied 
of vragen over hulpverlening etc. Misschien is het een idee om dit te doen op een 
woensdagmiddag als er toch ook al wat in het Dorpshuis is. Gedacht wordt aan een keer in de 
maand. Het is wel belangrijk dat er een vaste dag en tijd wordt afgesproken zodat mensen 
weten wanneer zij daar terecht kunnen. Waarschijnlijk wordt het de laatste woensdagmiddag 
van de maand. Mevr. Schouten zal een stukje schrijven voor het Beetser Bulletin van 
december zodat er al gestart kan worden in januari 2023. Jan zal haar na de vergadering het 
mailadres van het Beetser Bulletin geven. 

6. Eerste conceptplan parkeerplaatsen/sportveld  

Dit conceptplan is gemaakt door Joost van Weerdenburg. Hij heeft hierin alle wensen 
verwerkt die naar voren zijn gekomen tijdens de jaarvergadering van 18 mei. Er is ook een weg 
getekend aan de rechterkant van het sportveld naar het achter liggende land zodat het 
landbouwverkeer dan niet meer over de Koogweg en via de Voorkamp hoeft. Ook zijn er vijf 



starterswoningen ingetekend. Het is een idee. De aanwezigen kunnen zich hierover buigen. 
Jurre stelt voor om de woningen weg te laten omdat het dan waarschijnlijk makkelijker zal zijn 
om vergunning te krijgen. De Provincie is namelijk moeilijk met vergunningen voor 
woningbouw. Jurre pleit er ook voor 8 parkeerplaatsen weg te halen. Jan wil alles er voorlopig 
op laten staan. Weghalen kan altijd nog. Jan zal dit plan voorleggen aan Joeri Kemper. Wordt 
vervolgd. 

Na dit punt verlaten Marco van Petten, Remco Garms en Gea Broertjes de vergadering. 

7. Verkeerslawaai A7 

DeA7 geeft veel overlast met het verkeerslawaai. Soms wordt een overschrijding van 3 maal 
de toegestane waarde aan decibellen geconstateerd. Afra zal een stukje schrijven in het 
Beetser Bulletin waarin dan vermeld zal worden waar de inwoners van Beets hun klachten 
over het lawaai kunnen indienen. Het zal wel een kwestie van de lange adem worden. 

8. Wateroverlast bij de bomenrij op het sportveld 

Het afgelopen jaar kwam het met regen regelmatig voor dat de bomenrij langs de weg achter 
de kerk stonden te verzuipen. Onlangs is er gedegen gekeken hoe het kon dat het regenwater 
niet goed werd afgevoerd. Er bleek ook nog een afvoerput op het sportveld te zijn. Deze put is 
tevoorschijn getoverd en andere leidingen zijn doorgespoeld. Als het goed is moet het water 
nu afgevoerd worden. Wij houden de vinger aan de pols. 

9. Plaatsing verkeersborden 

Omdat de Gemeente geen borden van max. 15 km snelheid wil plaatsen heeft de Dorpsraad 
zelf twee van deze borden aangeschaft. Er zal een bord aan het begin en aan het eind van het 
dorp van max. 15 km bord geplaatst worden. Wij lopen wel het risico dat deze borden weg 
gehaald zullen worden. Wij wachten af. 

10. Plannen feestelijke opening speeltuin 

Als voorlopige datum wordt vrijdag 26 april gepland. De invulling van deze opening volgt nog. 

11. Rondvraag 

Afra heeft vernomen dat het bij de Hofstee wemelt van de ratten. De Dorpsraad kan hier 
weinig mee. De omwonenden wordt aangeraden een klacht in te dienen bij de Gemeente. 
Michiel zal kijken of hij de oude website van de Dorpsraad kan overnemen.  

Jurre deelt mede dat hij een mailtje gestuurd heeft naar Elly en Michiel waarin hij vraagt of 
hun gegevens kloppen voor de inschrijving bij de KvK.  

De Stichting Dorpshuis viert zaterdag 26 november a.s. het 50 jarig bestaan. De Dorpsraad 
heeft geen uitnodiging gehad voor de receptie. Moeten wij daar nog wat mee ? Jan stelt voor 
om een felicitatiekaartje met € 50,-- te overhandigen. Jan gaat toch naar de receptie omdat hij 
wel een uitnodiging heeft gehad omdat hij jarenlang voorzitter is geweest van de Stichting 
Dorpshuis. Dit voorstel wordt aangenomen. 



Door de dorpsraadleden wordt slecht of helemaal niet gereageerd op Apps’ of mailtjes. Dit is 
iets wat al langer speelt.  Jan vraagt zich af als dit niet veranderd, wat hij nog in de Dorpsraad 
doet. Er moeten ook nieuwe leden bij de Dorpsraad komen. Als er geen nieuwe leden voor het 
bestuur bijkomen is de vraag of de Dorpsraad nog wel moet blijven bestaan. Jan zal in een 
noodkreet in het Beetser  Bulletin van december een oproep doen voor nieuwe leden voor de 
Dorpsraad. Dhr. Dijkshoorn neemt deze noodkreet mee omdat hij deze geluiden ook bij 
andere dorpsraden heeft gehoord. Het zou jammer zijn als er geen Dorpsraad meer is want 
door de jaren heen heeft de Dorpsraad toch wel dingen voor elkaar gekregen zoals o.a. de 
nieuwe speeltuin. Jurre verlaat de Dorpsraad omdat hij gaat verhuizen naar Terschelling. Jan 
bedankt Jurre voor zijn inbreng en tijd voor de Dorpsraad. Jan overhandigd Jurre een bos 
bloemen voor Liza en een algemene bon die in diverse winkels te besteden is. Wij wensen 
Jurre en zijn gezin veel geluk op Terschelling. Jurre zegt dat hij een fijne tijd heeft gehad in de 
Dorpsraad. 

 

Om 23.30 u sluit de voorzitter de ,lange, vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actiepunten lijst: 

Afra Bakker; 

Gaat 9 december naar Oosthuizen voor de officiële oplevering van het Glasvezelnetwerk. 

Zij schrijft een stukje voor het Beetser Bulletin waarin men kan lezen waar men een klacht kan 
indienen over het lawaai van de A7. 

Jan v. Weerdenburg 

Nodigt dhr. B. de Jong uit voor de vergadering van 18 januari a.s. waarin zijn bouwplannen 
voor Beets 123 zal toelichten. 

Hij legt het eerste conceptplan van parkeerplaatsen bij sportveld voor aan Joeri Kemper.  

Gaat naar receptie t.g.v. het 50 jarig bestaan van het Dorpshuis. Hij zal hier een envelop met 
inhoud overhandigen namens de Dorpsraad. 

Jurre Bleekemolen 

Regelt de uitschrijving bij de KvK van Jurre zelf, Albert v.d. Stouwe en Gea Broertjes en 
inschrijving Elly Kuster en Michiel. 

Michiel 

Zal contact opnemen met Peter v. Raalte over het opzetten van een nieuwe website voor de 
Dorpsraad. Hij zal ook kijken of hij de oude website kan overnemen. 

Actiepunt 

Feestelijke opening speeltuin in 2023. 

Wie o wie ? 

Wie gaat de 15 km borden plaatsen ?  


