NoLulen van de vergadering van Stichting
trrloensdag 13 november 2019.

Doopsraad Beets

Aanwezig:

Bestuur: Jan van [y'eerdenburg (voorzitter),Afra
Jurre Bleekemolen,MarylÍn Roding.

Bakker (noLulisr )

Albert van de Stouwe heeft afberÍcht gegeven.
Toehoorders:Dhr. K. v.v Meyden,dhr. p.B1iek,dhr. B.v d s1uis,
dhr. A.worp,mevr. P.Meyer,dhr. K.sietsema (zeevangs Belang),mevr. s Bessen,nevr. s. Arkesteinrnevr.A. Rutchen,
en nevr.S.Síkkens.

1 0pening

Yoorzitter opent on 20.OO uur de vergadering.Hlj heet een ieder
en is verrast dooi de grote belangstelling.

rnrelkom

2 Vaststelling agenda
Aan de agende wordt het punt Groenbeleid van de Gemeente toege
voegd

3_Bespteking notulen van 11 september
Dhr. B. v d sluis vraagt of trát kan dat de notulen van 25 neÍ
twee keer op de site van de Dorpsraad staan en de noËulen van
niet.Jurre zaL dit op zich nemen.Voor de gemeente11-..ptembér
jeugdraad
e
was er a11een vanuit Beets belangstelling.
Jlit
Dorpsraad
Beets was de enige Dorpsraad in Zeevaig die twee personen had voorgedragen.Dit project gaát.dus niet door.Janmer.
De spÍegel bij de T-splitsing vanui.t de voórkamp staat nog niet
goed.Jan za! er achteraan gaan.Ook zqn er nog geen afvalÉakken
voor het deponeren van hondepoep neergezet.Airà za| verder info
meren hoe of wat.Het oveihangend langs de Dorpsweg van parti.culiere heggen bluft een problèem.Vanuit de Gáneente
gest
"oldt aan
steld dat de leden van de Dorpsraad de mènsen hierop noeten
spreken.I{ij vÍndeir dit niet ÍeËs vóor de Dorpsraad.Dit is meer
i.ets voor handhaving.tr{ij zul1en dÍt nogmaals aankaqrLen j_n een
vergadering van het G.D.o.vanuít het RUk i z+n u$illeuwe ontwikkelingen waË betreft de AT.Jurre geeft even een uitleg aan
de aanwezigen over dit punt.Jurre heeft met de Provincie contact gehad over het oprijden naar d,e N247 vanaf de parailelweg bU
Beets.Voorheen lagen hier betonnen richels.Vanuit àe Provinóie
werd medegedeeld dat er geen nieuwe betonnen ríche1s komen omdat deze onveilig zijn.Maar het opsteken van de weg en het af slaan op een plek waar dit niet mag geeft ook onveilige siLuaties
Jurre zov er nog wat. van horenrmaar tot nu toe is er vanuit de
Provincie nog geen contact geweest meL Jurre
volgend jaar wordt,landelijkr 75 jaar bevrijding gevierd.ook de.
Gemeente Edam-Volendam wi1 hit vieren.Er-woráen i,deeën gevraagd
om dit vorn te geven.Er za7 hierover een stukje in het Èeetsei
Bulletin geschreven worden waarin de inwoners van Beets ook on
ideeen gevraagd zu11en worden.De inschrljving van Marylin bij
de Kamer van Koophandel is nog niet geregelà.Over het projecL
van de hoogwater sloot valt niets nieuwe te melden.Dir project
1oopt.
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4 ïngekomen stukken en mededelingen
Beiicht van onËvangst van de Gemeente van de visie-zienswil'ze
die de Dorpsraad heeft ingediend bU de Gemeente naar aanleiding
van de bestemning wonen. Idonen van de GemeenËe.Jurre geeft de
aanwezigen even uiË1eg over dít bestemningsplan.Wij horen nog
hoe dit verder gêat.
5 Bespreking notulen van de vergadering van het G.D.O op 25 septe
ber.
Jan en Marylin zijn hier naar toe geweest.ZU doen verslag van
deze vergadering.Het stadhuis ín 0osthuizen ís nu verkocht.
De bedoelÍnd is dat,op terndjn,ook de huisartsen hier een plek
krijgen

6 Voortgang nieuwe school
Marylin en Jurre zdln naa'r een overleg geweest.Hier kwam ook
aan de orde waar het nÍeuwe noodlokaal moet komen.Er zou deze
vergaderíng ook ienand aanwezig zijn van de Gemeente.Deze persoo
heeft zich echter'voor de bergadering afgeneld.Marylin doet
verslag van haar gesprek.De Gemeente stelt'dat het geld voor
onderhoud van de school wat niet gebruikt is ook in de pot voor
nieuwbouw gestopt noêt worden.0p z'n vroegst gaan de kinderen
ín 2027 pas naar een noodgebouw.Er volgt spoedig een volgende
verga'dering.Jurre is zeer^ verbaasd over de gang van zaken.Mevr.
A.Rutchen stelt dat als het langer gaat duren het ook weer meer
gaat kosten.De Dorpsraad zaI goed de vÍnger aan de,pols houden
in deze zaak.Dhr. v d Sluis vraagt aan de Dorpsraad of zij niet
een brief aan de Geneente of Spoor kunnen sturen waarín zii te
kennen geven zich zot^gen te maken over de Sang van zaken. tot nu
toe.De pr:ojectlei-ders vj-nden dat er dringend nieuwbouw moet
komen.Ook stelt dhr. v. Sluis voor om eventueel de publiciteit te zoeken. Ju:tre s lr;:' i . i t r:.-; ,..
Jurre stelË voor om de Gemeente en OPspoor een aantal weken de
kans Le geven on te reageren..Als er van beide geenreactie komt
zal errvanuiL de Dorpsraadreen brief opgesteld worden dÍe ook
door de ouders dan kan worden ondertekend.
7 Rijgedrag in het Dorp
Er wordL te hard gereden in het dorp.Dit speelt in a1le dorpen.
Het zin echter meesLal de inwoners van heL dorp die te hard
rijden.Pin B1Íek heeft dit bU de Gemeente aan gekaart.Hlj heeft er
voor gepleiL om hel stuk in het dofp waar 50 kn. is toegestaan diL terug Le brengen naaï 30 km.De Gemeente wilde hier we
in meegaan.Het punt is echter dat er een paar jaar terug eeR en
quette is geweest en dat daaruit-.is voortgekomen om het laatste deel van het Dorp op 50 km te houden.
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B Voortgang natuurspeeltuin
Jurre doet verslag.Er is 1Ícht aan het eind van de tunnel.
Ïn januari 2O2O wordt het speeltuj.nenbeleid in de Gemeenteraad besproken.0ok gaat dan. de aanbestedirgs procedure van
start.Er zal echter ni.et voor novenber 2O2O gestarÈ worden
rnet het uit.voeren van de plannen. Er is een. voorstel gedaan
bU de Gerneente dat een Stichting de speeltuin aanlegt en dat de
Gemeente dan later de speeltuin weer overneemt van de Stichting
Dit is we1 erg ingewikkeld.Er wordt besloten om voorlopig
even niets, Le ondernemen.tr/ij wachten even af waar de Gemeente
mee gaat kornen
9 Rondvraag
Hoe staat het net de glasvezel?Jurre doet verslag.Monenteel
ligt de aanleg in Beets stil.De grongeigenaren van nummer
7 t/n 23 moeten tocstcmning gcvcn om ovcr hun grond Lo
gaan.Jan zal het punt van de verlichting van het fietspad van
Beets naar OosthuÍzen meenemen naar een vergadering van het
GDO.Afra heeft geconstateerd dat er ook regelmatig autots over
dit fietspad rijden.Er moet eÍgen1ljk aan de kant van Beets weefi1
een hek komen met een paal midden op het fietspad.Jan hÈer*LÊ.1 hrtiwerk van maken.Dhr. v d Sluis vraagt hoe hp!^zit met schade vanwege de gasboringen.Dhr,si.etsema zegt dafEíoverleg is met de
NAM over evt schade.Als er schade is zaL diL meteen worden
uitgekeerd.Er is een nieuw meetpunL bUgeplaatst dat continu
meet.Dhr. v d Meiden vraagt waarom de Buurtbus niet meer
door rijdt tot het eind van het Dorp.Er gingen tekort mensen flê€1
De Dorpsraad is er wel achteraan geweest maar kreeg nul op
rekesL.Als je aan het eind van het dorp woont en je wil. met
de Buurtbus mee moet je be11en.Dhr. v d Meiden wordË aangeraden om zelf ook te bellen misschj-en heeft dit dan resultaat.Jurre stelt voor om het nummer van de buurtbus in het
Beetser Bul1eLÍn te zetten.Jan zaL diL doorgeven aan de redactie
van het Beetser Bulletin.Mevr.Rutchen vraagt of er ooit sprake
is geI4/eest van een apart f ietspad van Beets naar 0udendijk.
Hi-er is nooit. sprake van geweesL.
Het punt over heL groenbelied wordt meegenonen naar de volgende vergadering.
0m 23.00 uur sluiL de voorzj-tter de vergadering en bedankt een
ieder voor zljn/haar aanwezigheid.
,

De volgende vergadering van stichting Dorpsraad Beets is:
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