
Jaarvergadering Stichting Dorpsraad Beets op woensdag 18 mei 2022. 

 

Bestuur: 

Jan van Weerdenburg, voorzitter, Peter van Raalte, Jurre Bleekemolen, Albert v.d. Stouwe, 

Afra Bakker en Roeli ter Haar. 

 

Aanwezigen: 

Dhr. Kuster, Savaste Verhoef, Joke v.d. Well, dhr. en mevr. Postma, Ede Bunk, Gre Meereboer, 

dhr. en mevr. Meijer, dhr. Blockbernd, Irene van Raalte, Cees Bonnema, Catharina van 

Gelderen, Dorethy van Raaij, dhr. En mevr. Van de Meiden, Andre Worp. 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Om 20.00 uur opent de voorzitter, Jan van Weerdenburg, de vergadering. Er is woord 

van welkom voor de aanwezigen. Er zijn ongeveer 20 mensen gekomen. De agenda blijft 

zoals hij is. 

 

2. Mededelingen 

De aanleg van de glasvezelkabel vordert gestaag en nadert het einde. De 

dijkverzwaringswerken richting Oudendijk zijn afgerond. 

 

3. Notulen van de jaarvergadering van 8 september 2021. 

De notulen worden zonder veranderingen en/of commentaar goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag van de Dorpsraad 

De acties van het afgelopen jaar worden besproken. Afra geeft uitleg over het behoud 

van het groen in het dorp. Alleen het maaien bij de Hondebrug blijft een punt van 

aandacht. Dit wordt namelijk wel eens vergeten. Joke v.d. Well zegt dat de takken van 

de bomen hier en daar te laag hangen zodat het zicht wordt belemmerd als men vanuit 

het land de weg op wil. Afra zal dit bespreken met de man die over het onderhoud gaat. 

Ede Bund vraagt of er niet iets gedaan kan worden aan de Big Bags langs de weg.  

Van de voorgestelde verkeersmaatregelen is niets terecht gekomen. Er zouden rode 

stroken en optische wegversmallingen aan gelegd worden, ook zouden de 

passeerstroken begrensd worden door betonnen moppen zodat de bermen een beetje 

heel blijven. Er gebeurt, tot onze teleurstelling, helemaal niets. 

Er is een informatieavond gepland in het Dorpshuis voor de inwoners van de 

nieuwbouw over de rioolverbeteringswerkzaamheden. Deze avond wordt gehouden in 

samen werking met de Gemeente. Jurre doet verslag van de voortgang van de 

werkzaamheden bij de nieuwe speeltuin bij de Voorkamp. Er moet alleen nog een 

wilgentakken – hut komen met nog een paar boomstammen. Het heeft even geduurd 



voordat het zover was maar het is nu al mooi geworden. Het onderhoud is voor de 

Gemeente en voor de leverancier van de spullen. Er zullen nog twee bankjes geplaatst 

worden. Het mededelingenbord aan het begin van het dorp is ook vernieuwd. Een ieder 

wordt verzocht hier niet op aan te plakken. Als er aangeplakt wordt zullen de kosten 

verhaald worden op de aanplakker.  

Roeli deelt mede dat de kattenoverlast, in samenwerking met de dierenbescherming, is 

aangepakt. Er is ook een jeugdhonk gerealiseerd op het sportveld. Roeli zal het klein 

onderhoud hiervan op zich nemen. Het planten van bollen bij lantaarnpalen is een 

beetje de mist in gegaan omdat veel lantaarnpalen op privé grond staan. Er zijn nog wel 

wat narcissen opgekomen. 

 

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 

De penningmeester, Albert v.d. Stouwe, geeft uitleg. Door corona zijn er weinig of geen 

vergaderingen geweest zodoende is er weinig geld uitgegeven. De financiën van de 

Dorpsraad staan er goed voor. Komend jaar zullen er wel wat kosten zijn omdat er 

nieuwe statuten moeten komen. De kascommissie bestond uit Gre Meereboer en 

Sander Boers. Gre doet verslag van de kascontrole en stelt dat alles netjes op papier 

stond. Zij geeft, ook namens Sander Boers, haar fiat voor de financiën. Voor Gre 

Meereboer was dit de laatste keer. Voor 2022 bestaat de kascommissie uit Sander 

Boers en Bart v.d. Sluis. Dhr. Michel Brockbernd geeft zich op als reserve kascommissie 

lid. 

 

6. Verkiezing dorpsraadleden 

Jan van Weerdenburg en Roeli ter Haar zijn aftredend en herkiesbaar. Albert v.d. 

Stouwe treed tussentijds af. Albert wordt bedankt voor zijn werk met een bloemetje en 

een bon van de visboer. Jan en Roeli worden herkozen. Er hebben zich nog geen nieuwe 

kandidaten aangemeld. De Dorpsraad zit te springen om aanvulling. 

 

7. Rondvraag en suggesties voor de Dorpsraad 

Sitske Verhoef zegt dat de weg ter hoogte van nummer 15 en 16 slecht is. Als het goed 

is wordt dit stuk weg vanaf nummer 8 tot het viaduct van de herfst geasfalteerd. Ook 

het dijkje naar Oudendijk zal dan opnieuw geasfalteerd worden. De dwarsstukken in de 

weg van aanleg voor de glasvezel zullen t.z.t. ook worden geasfalteerd. Maar de weg 

van het viaduct tot aan het eind van het dorp is van de Gemeente en van de Gemeente 

hebben wij nog niet gehoord wanneer dit gepland is. De 

De beamer van de Dorpsraad staat bij Albert. Wel moeten er wat kabels aangeschaft 

worden zodat de beamer op elke computer aangesloten kan worden. Ook moet nog 

besproken worden waar de beamer heengaat. Roeli heeft bij de gesprekken gezeten 

over het riool en de glasvezel. Zij doet hier verslag van.  

Tijdens het bouwen van de school zullen er vele zware vrachtwagens in het dorp 

komen. De Dorpsraad heeft gevraagd om 15 km borden maar dit  ligt wat moeilijk bij de 

Gemeente. Dan maar hopen dat de  vrachtwagens niet te hard rijden. Peter houdt de 



projecten omtrent de A 7 in de gaten. De plannen zijn om de A 7 tussen Purmerend en 

Avenhorn te verbreden door de spitsstrook er bij te nemen. Het plaatsen van 

matrixborden kan overlast veroorzaken. Alles is echter nog in de onderzoeksfase. 

 

8. Verkiezing vrijwillig van het jaar 2021 

Co Meijer is vrijwilliger van het jaar 2021 geworden. Jan bedankt Co voor zijn 

werkzaamheden in en om het Dorpshuis en brandweerhuisje. Co is altijd bereidt om te 

helpen. Co is al 40 jaar bij de ijsclub en zorgt ervoor dat de spullen van de ijsclub tip top 

in orde zijn. Jan bedankt Co, met een bloemetje en een bon. 

 

9. Ideeën sportveld Beets 

Jan vraagt de vergadering om groepjes te maken en te brainstormen over de toekomst 

van het sportveld. Het sportveld is met name als het veel geregend heeft nat bij de 

bomenrij achter de kerk. George vraagt of het weiland achter het sportveld er ook bij is. 

Dit is niet het geval. Na ongeveer 20 minuten worden de besprekingen stopgezet. 

De suggesties die naar voren komen zijn: 

Een weg langs de glasbak naar achter naar het land zodat de opraap wagens en de 

mestkarren niet meer door de Voorkamp en Koogweg hoeven. 

De rij bomen achter de kerk weg en daar dan parkeerplekken maken. 

Deels grastegels neerleggen. 

Wandelpad rond het veld. 

Bomenrij weg en parkeerplekken schuin wegsteken. 

Verder gewoon grasveld blijven. Bomenrij rond het grasveld vernieuwen. 

Hek tussen parkeerplekken en grasveld. 

Meer maaien 

Het veld draineren. 

Hanghok naar andere hoek. 

Eventueel starterswoningen op grasveld. 

Jan vat op het eind alles samen. Er zijn ook wel overeenkomsten tussen de groepen. Jan 

bedankt de aanwezigen voor hun input. 

De Dorpsraad zal bij de Gemeente informeren wat er eventueel mogelijk is. Ook op de 

website zal om feedback gevraagd worden. 

Als er meer bekend is over de mogelijkheden zal de Dorpsraad weer een avond 

organiseren om dit te bespreken. 

 

10.  De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit om 22.30 de vergadering. 


