
Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets  
Woensdag 9 januari 2019 
 
Aanwezig: Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist), Jurre Bleekemolen,  
  Peter van Raalte, dhr W.H. Kuster, Desiree Wijgman, dhr. Frank Visser  
  (Zeevangs Belang), Dorothey van Raaij (VVD). 
 
Afwezig met kennisgeving: Witte Lous (Groen Links), Marlies Koedijk en Albert van de 
Stouwe 
   

1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, hij heet iedereen welkom en 
wenst de aanwezigen nog een goed 2019 toe.  
 

2. Vaststelling van de agenda 
Geen toevoegingen. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Jan is bij Marlies geweest en Marlies heeft te kennen gegeven dat zij wil 
stoppen met de dorpsraad. Wij moeten op zoek naar kandidaten voor de het 
bestuur van de dorpsraad. Marlies wil nog een stukje schrijven in de Beetser 
Bulletin waarin zij de inwoners van Beets oproept om lid van de dorpsraad te 
worden. Dit in het belang van het dorp. 

• Er is een aanvraag binnengekomen van de wijkraad Oude Kom uit Volenedam 
voor geld uit het burgerparticipatiepotje van de Zeevang. Dorpsraad Beets zal 
tegenstemmen omdat dit potje bedoeld is voor de dorpen van voormalige 
gemeente Zeevang. Dorothey merkt op dat dit geld gelabeld is en dat de 
gezamenlijke dorpsraden hier niet over kunnen beslissen. De wijkraad moet 
hun verzoek indienen bij de gemeente afdeling Verkeer en Vervoer. 

 
4. Notulen vergadering 14 november 2018 

• Aanleg van het fietsoplaadpunt nog geen nieuw te melden. 

• Bij het mededelingenbord aan het begin van het dorp is het briefje met 
daarop de spelregels voor gebruik van het bord weggehaald. Afra zal in 
maart/april, wanneer het nieuwe mededelingenbord geplaatst, weer de 
spelregels ophangen. 

• Het verplaatsen van de dam van familie Hoek Spaans loopt vertraging op 
wegens het plotseling overlijden van één van de deelnemers. 
  

De notulen worden goed gekeurd. 
 

5.  Notulen GDO vergadering 21 november 2018 

• Uiteindelijk is de aanvraag van Kwadijk voor geld voor een speeltoestel uit de 
burgerparticipatiepotje toch gehonoreerd. Jan vraagt aan de overige 
bestuursleden of er vanuit Oosthuizen nog contact geweest is met betrekking 
tot “eenzame mensen” in Beets die gratis oliebollen konden krijgen. Dit is niet 
gebeurd. 



 
6. Actieprogramma integrale veiligheid 

Afra heeft de conclusies van de avonden doorgelezen en meegenomen. Afra geeft 
een korte weergave van het verslag. Het definitieve uitvoeringsplan is er nog niet. Wij 
wachten dit plan nog even af. 
 

7. Natuurspeeltuin 
De aanvraag van € 10.000,- werd op de GDO vergadering van 21 november jl. nog 
opzij geschoven. Jurre kreeg niet eens de kans om het plan toe te lichten. In januari  
hebben Jan en Jurre een gesprek met de gemeente over de natuurspeeltuin.  
Dorothey vraagt wat de natuurspeeltuin in houdt. Jurre geeft een korte  
samenvatting. Dorothey wijst er op dat wij goed op moeten letten wanneer er geld  
wordt gevraagd aan de NAM. Onder welke voorwaarde wordt dit geld gegeven!  
 

8. GDO overleg 23 januari 2019 
Jan en Afra gaan na deze vergadering.  

• De aanvraag wijkraad Oude Kom, Beets zal tegenstemmen. 

• Waar blijft het definitieve uitvoeringsplan Integrale Veiligheid. 

• Jan zal navragen hoe het is gegaan met de ondernemer die € 500,- kreeg voor 
het bakken van oliebollen voor eenzame mensen. Is dit alleen beperkt 
gebleven voor de mensen van Oosthuizen? 

• In 2018 zou er een terugkoppeling zijn over het groenbeleid van de gemeente. 
Dit heeft nog niet plaatsgevonden. Komt de terugkoppeling over het 
groenbeleid nog? 

 
9. Rondvraag 

Peter: wat is de status van het glasvezelnet? Zoals het er nu naar uit ziet zal Beets in 
mei 2019 worden aangesloten op het glasvezelnet. 
Dorothey: zijn wij niet bang zijn het geld dat uit de burgerparticipatiefonds overblijft 
kwijt zijn? Wij zijn inderdaad bang dat wij het geld kwijt raken. Hierover zijn er al 
gespreken gaande. 
Jurre:  heeft contact gehad met een inwoner uit Beets die zich zorgen maakt over de 
uitstoot fijnstof van de A7. De bewoner kan melding maken bij milieudienst Noord 
Holland. Jan heeft betreffende persoon ook nog een uitleg gegeven. Tevens vraagt 
deze inwoner of de dorpsraad nog iets heeft gedaan ter voorkoming inbraken. Op de 
jaarvergadering 2018 heeft de burgermeester uitleg gegeven wat de mensen zelf 
kunnen doen. Ook zijn er folders uitgedeeld. Tevens heeft er een stukje in Beetser 
Bulletin gestaan. Er is een aanbieding vanuit de dorpsraad geweest om iemand te 
benaderen om de huizen te laten checken op inbraakgevoeligheid. Hier is niet op 
gereageerd door dorpsbewoners.  
Frank Visser: heeft Beets de afvalkalender al ontvangen. Dit is nog niet het geval. De 
gemeente heeft de bezorging hiervan uitbesteed. Wij moeten hier achter aangaan 
omdat andere dorpen de afvalkalender wel al hebben ontvangen. 
De heer Kuster: is er al iets meer bekend over de vervanging van de bruggen in de 
N247. Er is nog niets bekend. Het is de bedoeling dat er nog een informatieavond in 
het dorpshuis wordt gehouden. Wij wachten nog even af. 



Afra: wordt er nog een vrijwilligersontbijt georganiseerd. Het vrijwilligersontbijt vindt 
plaats op 2 februari. Afra en Jan gaan er heen. 
Afra: kunnen de oude grafzerken worden schoongemaakt. De hele oude grafzerken 
zien er nogal groen uit. Desir5ee biedt aan om te helpen met schoonmaken. Afra zal 
eerst uitzoeken van wie de grafzerken zijn. staan de grafzerken op gemeentegrond of 
is de grond van de kerk. 
Afra: de provincie is van plan om veengrond onder water te zetten. Dit land ligt ook in 
de gemeente. Maar de agrariërs verdienen hun geld met dit land. Komt de gemeente 
nog op voor haar inwoners? Dorothey heeft dit voorstel van de provincie al 
aangekaart in de gemeenteraad. Zij heeft de meerderheid van de gemeenteraad al 
weten te overtuigen om met dit voorstel niet akkoord te gaan. De plannen zijn nog in 
beginstadium. De plannen worden verder gevolgd. 
 

10. Sluiting 
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. Er volgt een tussentijdse overleg ter 
voorbereiding van de jaarvergadering.  
De volgende vergadering is woensdag 15 mei 2019 in plaats van 8 mei. 


