Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets
Woensdag 6 juni 2018
Aanwezig:

Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist),
Marlies Koedijk, Jurre Bleekemolen, Peter van Raalte, Albert
van de Stouwe , mevr. Sievers (burgermeester), dhr. Heek
(politie) en Marjan Cnossen.

Afwezig met kennisgeving:

Dorethy van Raay.

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom. In het
bijzonder mevrouw Sievers en de heer Heek.
2. Vaststelling van de agenda
Geen toevoegingen of wijzigingen.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Een brief van Bartjan van der Sluis met de volgende aandachtspunten:
- Wat te doen tegen inbrekers. Misschien iets via de politiek aanzwengelen?
Oproep in BB leverde niets op. Beveiliging is een moeilijk item. Je kan iets doen
door de volgende maatregelen:
• Cilinder in de deur (juiste schild toepassen, denk aan SKG***)
• Timer op de radio/verlichting
• Denk ook aan Buurtpreventie, bij onraad direct de politie (112) bellen.
• Keurmerk veilig wonen
- Fijnstof en geluidshinder van de A7 neemt toe. Brief naar Rijkswaterstaat met
bevindingen. Wel eerst fijnstof meting laten uitvoeren. Melden bij
omgevingsdienst IJmond (actie Jurre).
4. Notulen vergadering 18 april 2018
• Mededelingenbord wordt vergoed door Stam en Co. Afra gaat nieuwe bord
bestellen.
• Nieuwe basisschool. Burgermeester geeft uitleg hoe de stand van zaken nu is.
Het beleid van E/V is er opgericht om de scholen in de kernen te behouden.
Ook het beleid van de landelijke overheid is gericht op behoud van de kleine
scholen. De grens ligt bij 35 kinderen. Op termijn komt er misschien een
nieuwe school. Staat op de agenda van de gemeenteraadvergadering van 12
juni.
• Jan zal contact opnemen met familie Hoek Spaans over het verleggen van de
dam. Jan is er nog niet aan toegekomen.
• In Beets komt er één AED bij (parallelweg) voor een totale dekking van het
gebied. AED van Beets 16 wordt verplaats naar Beets 17. Voor de
herhalingscursussen moeten de deelnemers nog steeds betalen.
• Verplaatsing brievenbus Koogweg is Jurre mee bezig.

•

Bankje hoek fietspad Beets Oosthuizen blijft een aandachtspunt. Jan neemt
contact met waterschap op.

De notulen worden goed gekeurd.
5. Overleg GDO
GDO ging niet door. In plaats hiervan was er een vergadering over hoe de fusieproces
Edam/Volendam met Zeevang is verlopen. Afra is hier heen geweest en geeft een
samenvatting van de avond.
6. Mail NAM
De NAM stelt geld beschikbaar voor dorpsinitiatief. Jurre stelt een natuurspeeltuin
voor om als idee in te dienen. Jurre neemt hiervoor contact op met de NAM.
Afgelopen week heeft er een beving van 2.5 plaats gevonden in Warder.
Burgermeester heeft contact gehad met de NAM. Veld Middelie is een kleine veld en
zal niet groter worden. Eventuele bevingen zullen niet zwaarder worden.
7. Rondvraag
Dhr Heek: Komen steeds meer wietplantages voor in (kleine) schuurtjes. Dit levert
soms hele gevaarlijke situaties op. XTC afval is levensgevaarlijk. Graag hier alert op
blijven en verdachte situaties melden bij de politie.
Jurre: Is bezig met het onderzoeken van plannen voor een vergadercentrum in de
stolpboerderij van Katja.
Albert: er wordt heel hard gevaren op de Korssloot. Nummers van de boten noteren
en doorgeven aan de politie.
Albert: Wet op privacy en WhatsApp groep. Hoe mee om te gaan.
Afra en Jurre gaan 12 juni met Frank van Dijk weer door het dorp een schouw
uitvoeren. Ook de speeltoestellen komen dan aan bod.
8. Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is
woensdag 12 september.

