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1. Voorwoord voorzitter 
 

Inmiddels is 2018 weer voorbij en 2019 alweer een paar maanden bezig. Ook dit jaar 
zijn we als dorpsraad weer met een aantal zaken bezig geweest, u leest meer hierover 
verderop in dit verslag. 
Helaas hebben we nog geen keiharde resultaten behaald maar wat nu nog niet is kan 
misschien later wel gerealiseerd worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de inzet in het 
verleden van de dorpsraad met een aantal bewoners voor een nieuwe school. Wat 
toen niet gelukt is lijkt nu de komende jaren wel te lukken, een nieuwe school in Beets. 
We hopen het komende jaar op een goed contact met u als bewoner en u regelmatig 
te ontmoeten op onze dorpsraad bijeenkomsten. 
 
 

2. Jaarvergadering 2018 
 
De vergadering werd gehouden op woensdag 14 maart Yvonne Venneker zou een 
presentatie houden over buurtpreventie, maar als gevolg van ziekte doet 
Burgemeester  Mevr. Sievers hierover het woord en geeft nuttige tips. Zoals goed 
hang en sluitwerk, verlichting van pad/tuin en binnenverlichting. Verder was er ruimte 
voor vragen. 
De vergadering werd feestelijk afgesloten met de verkiezing van de vrijwilliger van het 
jaar.  Irene van Raalte-van Os wordt uitgebreid door Pim Bliek bedankt en mag  zich 
vrijwilliger van het jaar 2017 noemen.  
 
 

3. Wisseling in het bestuur en taakverdeling 
 
Per maart is Gea Broertjes afgetreden als lid. Nieuwe lid is Peter van Raalte . 
De taken binnen de dorpsraad leden zijn als volgt verdeeld: 
Jan van Weerdenburg: Voorzitter 
Afra Bakker: Notulist 
Jurre Bleekemolen: Lid 
Peter van Raalte: Lid 
Albert v.d. Stouwe: Penningmeester en gedeeltelijk secretaris (notulen). 
Marlies Koedijk: Gedeeltelijk secretaris (post en agenda). 
De Secretaris taken zijn verdeeld wegens tijdgebrek leden. 
 
 

4. Vergaderingen van de Dorpsraad 
 
De Dorpsraad heeft in 2018 naast de jaarvergadering op 14 maart, nog 5 
vergaderingen gehouden in 2018. Ook zijn er een aantal besloten vergaderingen 
gehouden.  
Daarnaast bezoekt een lid van de Dorpsraad het Gemeenschappelijke Dorpsraden 
overleg (1x per 2 maanden).  
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5. Acties vanuit de Dorpsraad 
 
Groenonderhoud in Beets 
Twee keer per jaar, meestal april/mei en september/oktober, vindt er samen met de 
opzichter groenvoorziening van gemeente Edam/Volendam een ronde door het dorp 
plaats. Tijdens de ronde wordt er gekeken waar gesnoeid moet worden, wat is er stuk 
en kan dit worden hersteld. Afgelopen jaar is er rechts van de ingang naast de kerkhof 
een bloembak geplaatst. De gemeente verzorgd de bloemen in deze bak. Ook is er 
extra snoeiwerk verricht bij het gebouwtje dat op het kerkhof staat. Wij letten er dan 
ook op dat het kerkhof er netjes bij ligt.  
Komend jaar zal het stukje grond tegen over Koogweg 23-25 door de gemeente 
opgeknapt worden. De bedoeling is dat de beplanting wordt vernieuwd. Ook zal er 
een bankje op het sportveld worden geplaatst.  
Wij zien het als onze taak om ook dit jaar weer op te letten dat het groen in Beets 
netjes wordt bijgehouden door de gemeente. 
 
 
Natuurspeeltuin 
Na een rondgang door het dorp en mede op aandringen van de groenbeheerder van 
de gemeente zijn we begin 2018 gestart met het opstarten van project 
'Natuurspeeltuin Beets'. De huidige speeltuin in de Voorkamp is van matige kwaliteit 
en sterk verouderd. Daarom hebben we in het dorp gevraagd naar welk type speeltuin 
/ speeltoestellen vraag is als de speeltuin zou worden opgeknapt. Hier heeft een kleine 
groep dorpsbewoners op gereageerd met ideeën en voorstellen. Deze ideeën en 
voorstellen zijn gebundeld door de fa. Engberts Hoveniers uit de Zuidoostbeemster in 
een voorstel met plattegrond en uitgebreide begroting voor een totale renovatie van 
de speeltuin in de Voorkamp. 
Gewapend met de plattegrond en begroting hebben we bij de gemeente (en andere 
geïnteresseerden) gepoogd een deel van het bedrag bij elkaar te krijgen. Daarbij is de 
gedachte: Als we een startbedrag hebben dan kunnen we andere fondsen, bedrijven 
en belanghebbenden gemakkelijker enthousiasmeren bij te dragen aan dit plan.  
Helaas is het niet gelukt om in 2018 een duidelijk antwoord te krijgen van de 
gemeente of zij wel of niet willen bijdragen / budget hebben voor dit initiatief. Omdat 
de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud en de veiligheid in de speeltuin 
is het geen optie om zonder financiële dan wel organisatorische hulp van de 
gemeente verder te gaan met het plan. We hebben daarom besloten druk te blijven 
houden op de gemeente en af te wachten. Naar verwachting krijgt dit initiatief begin 
2019 een vervolg in de vorm van een gesprek met de gemeente over de 
mogelijkheden. 
 
 
Ontsluiting van het land van fam. Hoekspaans 
Na een verzoek van Marco v. Petten of de dorpsraad eens zou willen kijken naar de 
ontsluiting van het voormalige land van fam. Meester, gelegen ten noorden van de 
Voorkamp. Dit land is nu in eigendom en in gebruik van de fam. Hoekspaans uit 
Oudendijk. 
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Samen met ambtenaren van de gemeente en de fam. Hoekspaans hebben we 
gekeken naar de mogelijkheden. De mogelijkheid die nu onderzocht wordt is 
ontsluiting via de insteekweg langs de A7 en dan dwars over naar het land.  
Er hoeft dan geen gebruik meer gemaakt te worden van de Koogweg en de 
Voorkamp, maar zover is het nog niet. 
 
 
Vernieuwing van de bruggen van de N247 
De provincie Noord-Holland heeft contact gezocht met de dorpsraad over het 
vernieuwen van de bruggen in de hoofdrijbaan van de N247 bij Oudendijk en Beets. 
Samen met het bewonerscomité van Schardam hebben wij als dorpsraad hierover een 
gesprek gehad met de provincie over hoe, wanneer en om-rij routes. Wordt vervolgd. 
 
 

6. Voortgang hoogwatersloot 
 
Ook dit jaar is er om de paar maanden goed overleg geweest met HHNK over het 
realiseren van een hoogwater sloot langs de bebouwing van Beets. Na een lang traject 
en een aantal teleurstellingen, lijkt het erop dat er dit jaar begonnen wordt met de 
aanleg hiervan. 
Na de pauze van onze jaarvergadering krijgt u meer informatie hierover. 
 
 

7. Toelichting financiën 2018 
 

De inkomsten bestaan uit de subsidie van gemeente Edam/Volendam.  
De subsidie bedraagt € 1.250,- 
 
De grootste uitgavepost is vergaderkosten, t.w. € 519.  
Vanuit de Dorpsraad hebben wij een beamer aangeschaft. De beamer is voor 
algemeen gebruik en kan gehuurd worden voor € 5,00 per keer (dag). 
De overige kosten bestaan uit bankkosten, lidmaatschap en uitgave voor een welkom 
pakket voor nieuwe bewoners van Beets. 
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Bijlage Financieel jaarverslag 2018 
 

 
 
 
 

Saldo:    1 januari -235,00€       4.669,45€     

Totaal saldo: 1 januari 4.434,45€     

Ontvangen Uitgaven Ontvangen Uitgaven Ontvangen Uitgaven

Inkomsten 5,00€             -€               1.250,00€     -€               1.255,00€     -€               

Bankkosten/-rente -€               -€               -€               120,32€        -€               120,32€        

Communicatie -€               -€               102,21€         387,21€        102,21€         387,21€        

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

Nieuwe bewoners -€               -€               -€               54,84€          -€               54,84€          

Leeg -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Overboeking 471,25€         -€               -€               471,25€        471,25€         471,25€        

Vergaderkosten -€               236,25€        -€               282,75€        -€               519,00€        

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

476,25€         236,25€        1.352,21€     1.366,37€    1.828,46€     1.602,62€    

Saldo: 27-2-2019 5,00€             4.655,29€    

Kastelling: 5,00€             Resultaat: 225,84€         

Totaal saldo: 31 december 4.660,29€     

Controle getallen:

Totaal saldo 1/1 4.434,45€     

Resultaat 225,84€         

Totaal saldo 31/12 4.660,29€     

Kas Betaalrekening
Omschrijving

Resultaat

Financieel verslag 2018

Mevr. Y. van der Meiden

Dhr. P. Bliek

Kascontrole:  datum invullen
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Notulen van de jaarvergadering Stichting Dorpsraad Beets  
Woensdag 14 maart 2018 
 
Aanwezig: 
Bestuur: Jan van Weerdenburg (voorzitter), Marlies Koedijk (secretaris), Albert 

van de Stouwe (penningmeester), Afra Bakker (notulist), Gea Broertjes 
aftredend bestuurslid), Jurre Bleekemolen. 

Gemeente: mevr L. Sievers (burgermeester), hr F. Visser (Zeevangs Belang). 
Dorpsgenoten: hr Kuster, mevr van Raalte, hr en mevr van der Leij, hr van Raalte  
  (kandidaat bestuurslid), hr Kerner, hr en mevr van der Meiden,  

hr van Gelderen, mevr Cnossen.    
   

1. Opening 
Voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet een ieder welkom en is 
blij met de grote opkomst. Een bijzonder welkom is er voor de burgemeester, 
mevrouw Sievers en de heer Visser (politiek E/V). Yvonne Venneker is helaas 
verhinderd in verband met een hernia. Yvonne had een presentatie over 
(voorkomen van) woning inbraak. Dit na aanleiding van de inbraakgolf van 
afgelopen jaar in Beets. Mevr. Sievers biedt aan om over dit onderwerp straks 
een toelichting te geven. Dit aanbod wordt aangenomen. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De presentielijst wordt doorgegeven. Er zijn geen ingekomen stukken. Afbericht  
ontvangen van de Gré Meereboer, Dorothy van Raaij, André Kruit en Yvonne  
Venneker. 
 

3. Notulen jaarvergadering 8 maart 2017 
Jan geeft de aanwezige even de tijd om de stukken door te lezen. De notulen 
worden doorgelopen. 
Helaas is de naam van Yttje van der Meiden niet goed geschreven in de 
notulen. Verder geen op en/of aanmerkingen. 
De notulen worden goed gekeurd. 
 

4. Jaarverslag van de Dorpsraad 
Het jaarverslag is voornamelijk gemaakt door Marlies. Marlies neemt het 
jaarverslag puntsgewijs door. Diverse bestuursleden geven een korte 
toelichting, Afra (dorpsschouw), Jurre (verkeersplein), Jan (hoogwatersloot 
West start 2018, hoogwatersloot Oost start 2019/2020 en elektrisch 
oplaadpunt voor fietsen) en Albert (WhatsApp groep buurtpreventie en 
financieel jaarverslag). Het financieel jaarverslag ziet er goed uit als gevolg van 
het ontvangen van subsidie 2016 en 2017 en subsidie voor elektrische 
oplaadpunt.  
Volgende punten zijn besproken: Het bankje fietspad Beets/Oosthuizen 
aanvragen via burgerparticipatie en in overleg met Waterschap. Gevaarlijke 
kuilen naast de weg ter hoogte onder ander Beets 8, maar ook op andere 
plaatsen in het dorp. Jan neemt contact op met Waterschap. 
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5. Verslag kascommissie 

Yttje van der Meiden en Gré Meereboer hebben de kascontrole uitgevoerd en 
hun goedkeuring verleent.  
 
Gré Meereboer is aftredend als lid van de kascommissie. Pim Bliek wordt de 
nieuw lid voor de kascommissie. Nick van Gelderen stelt zich kandidaat als 
reserve lid. 
Albert deelt mede dat de Dorpsraad een beamer heeft aangeschaft. Alle 
verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarde van de beamer gebruik 
maken. 

 
6. Verkiezing bestuursleden 

Gea is aftredend en niet herkiesbaar. Jan bedankt Gea voor haar inzet en 
overhandigd haar een bos bloemen en een cadeaubon. 
Afra is aftredend en herkiesbaar. Afra wordt ook herkozen. Afra is al vanaf het 
begin lid van de Dorpsraad, zij maakt de notulen en is altijd kritisch aanwezig. 
Afra gefeliciteerd. 
Peter van Raalte heeft zich aangemeld als kandidaat voor toetreding tot het 
bestuur. Voor de vergadering hebben zich verder geen kandidaten aangemeld. 
Peter wordt met algemene stemmen gekozen. 
 

7. Rondvraag en suggesties voor de Dorpsraad vanuit de zaal 
Cor van der Ley: kunnen wij de brievenbus op de hoek van de Koogweg 
verplaatsen? De brievenbus staat op een gevaarlijke onoverzichtelijke plaats. 
 
Peter van Raalte: wordt er CO2 terug gepompt? Is volgens de Dorpsraad niet 
van toepassing. 
 
Yttje van der Meiden: kunnen de komende werkzaamheden zoals de glasvezel, 
hoogwatersloot en elektrisch fietsoplaadpunt in één keer worden opgepakt. 
Waarschijnlijk niet, het zijn verschillende bedrijven die de werkzaamheden 
uitvoeren. 
 
Kees van der Meiden: wanneer worden de parkeervakken tussen de kerk en de 
Koogweg opnieuw bestraat. Wie is hier verantwoordelijk voor? De gemeente, 
het nutsbedrijf of de aannemer? De Dorpsraad neemt dit mee in de volgende 
schouwronde. 
 
Nick van Gelderen: kan er naast het bankje op het sportveld ook een 
afvalemmer worden geplaatst?  Jurre geeft aan dat er binnenkort bordjes 
“honden verboden te poepen” worden geplaatst. De burgemeester vertelt dat 
er binnenkort in de dorpen afvalbakken voor hondenpoep worden geplaatst. In 
Kwadijk is dit al gerealiseerd. Kleine speelveld graag meer maaien. Dit hangt 
ook een beetje van het weer af. In de herfst was het al vroeg te nat om nog te 
maaien. Wordt in de volgende schouwronde meegenomen. 
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Marjan Cnossen: heeft de Dorpsraad ook statuten. Ja, de statuten worden 
binnenkort op de site geplaatst. 
 
Gea Broertjes: komt er nog een zwemplek? Dit is een jaar opgeschoven, zodat 
de Dorpsraad dit beter kan voorbereiden en presenteren bij “Kern met Pit”. 
 
Jurre Bleekemolen: is er al iets bekend over de aanleg van de glasvezel? In 
Kwadijk is men gestart met de aanleg van het glasvezel netwerk. Beets zal eind 
dit jaar aan de beurt zijn. De heer Visser vraagt of de huurders van gebouwen 
mag beslissen waar de aansluiting komt of is dit een verantwoording van de 
verhuurder? Jurre zal hier naar informeren. 
 
Afra Bakker: op een aantal plaatsen in het dorp hangen de heggen over de weg. 
Wie is de aangewezen persoon/instantie om de bewoners hier op aan te 
spreken? Mevr Sievers geeft als tip mee om dit samen met buurtbewoners op 
te pakken en het gesprek met de bewoner aan te gaan. Probeer er samen uit te 
komen. 
 

8. Inbraakpreventie 
Yvonne Venneker zou een presentatie over dit onderwerp geven. Als gevolg van 
ziekte is Yvonne niet aanwezig en heeft een aantal tips op papier gezet.  
Mevr. Sievers doet verder het woord over inbraakpreventie en geeft nog een 
aantal aanvullende tips. Er bestaan gespecialiseerde bedrijven voor het 
controleren van huizen op inbraakpreventie. Mogelijk kan de Dorpsraad dit in 
Beets faciliteren. 
 

9. Vrijwilliger van het jaar 2016 
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. 
 
De vrijwilliger van het jaar 2017 is Irene van Raalte. Irene wordt door Pim Bliek 
bedankt voor haar vele werk bij diverse verenigingen. Als dank krijgt Irene een 
bos bloemen en een cadeaubon. 
 

10. Sluiting 
Om 21.30 uur bedankt de voorzitter een ieder voor zijn/haar inbreng voor deze 
avond en biedt namens de Dorpsraad nog een consumptie aan. 

 
 


