Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets
Woensdag 12 juni 2019
Aanwezig:

Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist), Jurre Bleekemolen,
Peter van Raalte, Marilyn Roding, Marjan Cnossen, dhr W.H. Kuster, dhr. Kees
Sietsema (Zeevangs Belang), Dorothey van Raaij (VVD).

Afwezig met kennisgeving: Albert van de Stouwe
1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, hij heet iedereen welkom.
2. Vaststelling van de agenda
Aan de agenda worden de punten “notulen van 9 januari” en “glasvezel” toegevoegd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
• Wij krijgen de hartelijke groeten van Marlies.
• Vitale leefomgeving Beets.
• 3a Glasvezel
Wanneer dit in Beets wordt aangelegd weet niemand. De planning was mei,
maar er gebeurd niets. Het waterschap heeft geen toestemming gegeven om
de glasvezelkabel langs de damwand te leggen. Voor de hoofdaansluiting in
Kwadijk is ook nog geen toestemming gekregen van het Waterschap.
• 3b Notulen 9 januari 2019
Er komt een nieuw subsidie beleid bij de gemeente. Wij horen hele niets over
de ingediende suggesties.
Afra heeft gehoord dat het heel moeilijk is om subsidie uit het Zeevangspotje
aan te vragen via internet.
Afra gaat de grafzerken nog schoonmaken, maar wacht op
schoonmaakmiddelen. Dit zou door Frank van Dijk worden geregeld. Afra gaat
er nogmaals achter aan.
4. Notulen vergadering 14 maart 2019 en punten uit jaarvergadering (punt 6)
• Verlichting fietspad Beets – Oosthuizen. Deze verlichting kan op zonneenergie draaien. Actie Jan.
• Spiegel bij de T- splitsing fietspad naast A7. Actie Jan.
• Jurre heeft geregeld dat de brievenbus verplaatst wordt. Het is de bedoeling
dat de brievenbus naast Ziggo kastje komt.
• Plaatsen extra afvalbak voor hondenpoep op het sportveld. Actie Afra.
• Plannen natuurspeeltuin zit weinig vooruitgang. Wij hopen dat de plannen
worden meegenomen in het nieuwe speeltuinbeleid van de gemeente.
Informeren naar stand van zaken. Actie Jurre.
• Inzake “hoogwatersloot” is ook niets te melden. Jan blijft dit volgen.
• Overhangend groen langs de weg blijft een probleem. Er heeft een artikel in
Beetserbulletin gestaan, maar de eigenaren voelen zich niet aangesproken.
Afra gaat dit nogmaals opnemen met Frank van Dijk.
• Het stukje groen langs de Koogweg tegen over nummer 23 is opgeknapt.
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Gevolgen gaswinning: mevrouw van Raaij geeft een verslag van haar
contacten met de burgemeester, dijkgraaf en provincie. De insteek is dat als
er schade als gevolg van aardbevingen ontstaan dit vergoed wordt. Er zullen
instrumenten geplaatst worden om eventuele bevingen te meten. Gezien de
schade afhandeling in Groningen zijn wij sceptisch. Mevrouw van Raaij zal de
verslagen van de gesprekken door sturen naar de Dorpsraad.
Er is sprake van uitbreiding A7 met een derde baan. Het zou fijn zijn als de
geluidsschermen worden doorgetrokken. Teven moeten er bomen geplaatst
worden tussen Beets en Oudendijk. Er zal contact gezocht worden met de
gemeente, zodat wij met de gemeente samen kunnen werken om iets voor
elkaar te krijgen. Marilyn zal hiervoor ook contact zoeken met de omliggende
gemeente (Koggeland, Hoorn en Beemster).
De vervanging van de bruggen N247 gaat voorlopig niet door. Jan zal dit
volgen.
Direct de N247 oprijden bij Beets gebeurt veelvuldig. Voorheen lagen er
blokken om dit te voorkomen. Jurre gaat hier achter aan.
Peter heeft het secretariaat van Marlies overgenomen. Marlies moet nog
worden uitgeschreven en Marilyn moet nog ingeschreven worden bij KvK.
Actie Peter.
Het nieuwe rooster van aftreden moet nog op de site geplaatst worden. Actie
Jurre.
Marilyn merkt op dat de kinderopvang in Beets een probleem is. In
Oosthuizen en Warder is geen plaats en de organisatie staat niet te trappelen
om iets op te starten in Beets. Dit punt meenemen naar GDO. Mogelijk om
met de bouw van de nieuwe school ook ruimte te creëren voor kinderopvang.

De notulen worden goed gekeurd.
5. Notulen GDO vergadering 22 mei 2019
• De notulen worden doorgenomen. Alleen Dorpsraad Beets heeft 2 jongeren
bij de gemeente opgegeven. Esmaralda van de Stouwe en Anna Teeuw
hebben zich opgegeven. Of het nu nog doorgaat is onbekend. Het is heel
droevig dat de andere Dorpsraden geen kandidaten hebben opgegeven.
• Het fietsoplaadpunt is gerealiseerd.
• De gemeente wil in 2020 in verband met 75 jaar bevrijding een groot
bevrijdingsfestival organiseren op 5 mei. Er wordt door de gemeente naar
ideeën gevraagd om deze dag invulling te geven. Het idee wordt geopperd om
een fietstocht door alle kernen te organiseren. Het is de bedoeling dat er in
de kernen wat te doen is. Dit zal een terugkerend agendapunt op de
vergadering van GDO zijn.
6. Punten jaarvergadering
Zie punt 4.
7. Natuurspeeltuin
Is besproken in punt 4.

8. Verkeersveiligheid Beets/Voorkamp
De spiegels aan de Dorpsweg hoek Voorkamp staan niet goed. Als je de Dorpsweg wil
oprijden is het niet goed zichtbaar. Mogelijk voorrangssituatie veranderen? Actie Jan.
9. Bespreking AIV
Niets genotuleerd.
10. Kadernota en uitvoeringsplan handhaving openbare ruimte
Wij hebben nog niets ontvangen. Doorschuiven naar volgende vergadering.
11. GDO overleg 17 juli 2019
Jan heeft punten voor de vergadering opgeschreven en zal dit doorgeven zodra de
agenda beschikbaar is. Jan en Marilyn gaan naar deze vergadering.
12. Rondvraag
Marjan: wie verzorgd de onderhoud van de bankjes bij de kerk. De gemeente.
Marjan: is er ervaring met de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Wij hebben
er geen ervaring mee (gelukkig). Jurre heeft de polis en zal dit doormailen naar
Marjan. Marjan zal ook zelf bij de gemeente informeren.
De heer Kuster: er is een mestcontainer naast de viaduct geplaatst en dit geeft nogal
een rommel. Is niet bekend bij de Dorpsraad.
13. Sluiting
Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun
komst.

