
Vergadering Stichting Dorpsraad 18 januari 2023. 

 

Bestuur: Jan van Weerdenburg, voorzitter, Peter van Raalte, , Michel Brockbernd, Elly Kuster 
en Afra Bakker. 

Toehoorders: 

Dhr. B. de Jong, Adriaan de Jong, Marnella Piet, Thijs Jansen, Wil Frijters, Henk Frijters, Daan 
van Dijk, Hans van der Weide, Bart-Jan van der Sluis, Kees van de Meiden, Ietje van der 
Meiden, Barbara Verhoef en Mw. Terreehorst, Norbert Das.  

1.Opening 

De voorzitter opent om 20.00u de vergadering en is blij met de grote opkomst. Er is een 
bijzonder woord van welkom voor dhr. De Jong en zijn zoon. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda blijft zoals hij is. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Vanuit de Gemeente komt Ynaika Schouten de laatste woensdagmiddag van de maand naar 
het Dorpshuis in het kader van de WMO.Hier moet in het Dorp dan nog wel ruchtbaarheid aan 
gegeven worden. 

Dorpswerk  Noord-Holland houdt een vergadering over de verkeersveiligheid op de 
Provinciale wegen. Wij moeten even kijken wie er van de Dorpsraad hier naar toe gaat.  

Mededeling van Dorpswerk dat zij een nieuwe voorzitter hebben Dhr. Sietsema heeft zich 
beschikbaar gesteld om dit op zich te nemen.  

 

4. Notulen van de vergadering van 23 november 2022 

Er is nog geen nieuwe website voor de Dorpsraad. Peter en Michel zullen zich hierover buigen. 

Er is in het Dorp genoeg geld opgehaald om een AED aan te schaffen. Deze aanschaf is privé. 
Deze AED zal opgehangen worden bij het Dorpshuis of de Kerk. 

 

5. Notulen van de vergadering van het GDO op 14 december 2022 

Hier zijn geen op- of aanmerkingen op. Alleen is er een vergadering van het GDO gepland in 
Beets op woensdag 8 maart 2023. Dan staat echter ook de jaarvergadering van de Dorpsraad 
gepland. De jaarvergadering van de Dorpsraad gaat nu naar woensdag 22 maart 2023. 

 



6. Stand van zaken Beets 123 door Bart de Jong 

Bart de Jong stelt zijn zoon voor en doet uit de doeken wat zijn bouwplannen zijn op Beets 
123. Ook laat hij hiervan een impressie op papier zien. Er zijn diverse direct omwonenden 
aanwezig die diverse vragen hebben over deze plannen. Er zullen wel meer 
verkeersbewegingen komen. Dat is nu eenmaal zo. Als er mensen komen wonen hebben die 
toch een auto om naar het werk te gaan etc. Er zullen ook een paar starterswoningen 
gebouwd worden. Ook worden er wat ideeën door de omwonenden geopperd. De fam. De 
Jong zal verder communiceren met de omwonenden. 

 

7/8 Wat ter tafel komt en rondvraag 

Hans van der Weide vraagt of er nog verkeersbeperkende maatregelen komen. De Dorpsraad 
heeft hierover, evenals de andere Dorpsraden, gesprekken gehad met de Gemeente. Dit heeft 
weinig opgeleverd. De Dorpsraad heeft zelf twee bordjes aangeschaft met daarop een verzoek 
om langzamer te rijden. Deze bordjes zullen nog geplaatst worden. 

Daan van Dijk is blij dat de vereniging Nut en Vermaak de Dorpsfilms gaat vertonen. Met name 
de Dorpsfilm uit 1953. Daan stelt dat je daarop dan kunt zien hoe het Dorp veranderd is.  

Henk Frijters ergert zich aan de rommel op de Hofstede en de afzetting langs de weg ter 
hoogte van Beets 82. De hekken langs de weg ter hoogte van Beets 82 staan op eigen grond 
daar kan waarschijnlijk weinig aan gedaan worden. De Dorpsraad zal bij de Gemeente 
informeren of er aan de rommel bij de Hofstee iets gedaan kan worden. Het punt is ook dat 
het daar vergeven is van de ratten. 

Afra heeft gehoord dat er weer een katten probleem is aan de Koogweg. Zij zal hierover 
informatie verzamelen.  

Ook vraagt zij of het huren van de beamer van de Dorpsraad geld kost. Nut en Vermaak wil 
graag de beamer gebruiken voor het vertonen van de Dorpsfilms op zaterdag 28 januari en 
zaterdag 11 februari.  De verenigingen in het Dorp kunnen de beamer gratis gebruiken.  

Jan van Weerdenburg stelt het gebrek aan Dorpsraadleden ook nog even aan de orde. Hij doet 
een oproep aan de aanwezigen om zich aan te melden. 

Afra vraagt aan de andere leden van de Dorpsraad of zij van Jurre die gegevens van het 
welkomstboekje op de mail hebben gehad. Dit is niet het geval. Peter stuurt direct hierover 
een app naar Jurre.  

Ook heeft zij gehoord dat er honden hun behoefte doen op het veld van de nieuwe speeltuin 
en dan met name onder de  kabelbaan. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Er zijn genoeg 
andere uitlaat plekken. Ook zijn er kleine kinderen bang als honden in de speeltuin lopen te 
rennen. Wij zullen, even kijken wat we hiermee moeten.  Mensen kunnen hiervan ook foto’s 
maken en dit dan naar de Gemeente sturen.  



Afra heeft ook vernomen dat wanneer je een abonnement heb voor de nieuwsbrief van de 
Gemeente het evengoed moeilijk is om de afgegeven bouwvergunningen te vinden. Misschien 
is dit een punt voor het GDO 

 

Om 21.20 u bedankt Jan de aanwezigen voor hun komst en wenst een ieder wel thuis en sluit 
de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


