
Notulen van de vergadering Stichting Dorpsraad Beets 
Woensdag 20 september 2017

Aanwezig: Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker (notulist), 
Albert van de Stouwe, Jurre Bleekemolen, Kees Sietsema 
(Zeevangs Belang), Witte Lous (Groen Links) en Wim 
Schoenmaker (Dorpsraad Warder).

Afwezig met kennisgeving: Marlies Koedijk, Gea Broertjes, College van B&W en Dorethy 
van Raay (VVD)

1. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering, heet iedereen welkom. Jan kijkt 
nog even terug op afgelopen zondag. Harvest Moon festival was een groot succes. 
Jammer dat het ’s avonds regende.

2. Vaststelling van de agenda
Geen extra punten.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
- Gezamenlijke Dorpsraden hebben bezwaar gemaakt tegen opheffen van de 

pinautomaat Rabobank in Oosthuizen. Gemeente E/V onderneemt ook actie 
richting de Rabobank. Reactie van de Rabobank was nietszeggend.

- Gemeente wijst een subsidiebedrag toe van € 10.000,- aan schooltje Dik 
Trom. Dit komt uit de pot van € 30.000,-.

4. Notulen vergadering 21 juni 2017
- Subsidieaanvraag voor fietsoplaadpunt moet nog aangevraagd worden. Actie 

Albert.
- Jan heeft navraag gedaan bij Co Meijer omtrent de ideeënbus. Was nog niet 

klaar, Co gaat de ideeënbus zo spoedig mogelijk afmaken.
- Bankje voor op het sportveld komt er aan.
- Prikstokken zijn aangeschaft. Vervolgactie ligt nu bij Anouschka Postma.
- Inschrijving KvK nog niet afgehandeld. Albert gaat er achteraan bij Marlies.
- Mededelingenbord aan het van het dorp ligt bij Cees van der Meiden. Het 

mededelingenbord aan het begin van het dorp is door Stam & Co verknald 
(met waskrijt op het bord geschreven). Afra vraagt een offerte op bij Meijeling 
voor een nieuw mededelingenbord.

- Jan heeft contact gehad met Zon op Waterland. Op 5 oktober is een 
bijeenkomst in het dorpshuis gepland. Jan stuurt ook een uitnodiging naar 
Wim Schoenmaker. Wim stuurt de uitnodiging door naar de andere 
Dorpsraden.

De notulen worden goed gekeurd.



5. Verslag GDO 28 juni en agendapunten GDO 27 september
- Verslag is door Albert gemaakt. Hierin zijn voornamelijk de punten met 

betrekking tot Beets benoemd. De notulen volgt nog bij de uitnodiging voor 
de volgende vergadering van GDO.

- Afra: Herhalingscursus reanimatie kost € 15,-. Het gevolg is dat er nu de helft 
minder aan mensen meedoen. Nu gaat de cursus € 28,50 kosten. Dit kan niet, 
zo blijven er geen mensen over. Dit punt wederom meenemen naar de 
volgende GDO.

- Volgende GDO vindt in Kwadijk plaats.

6. Terugkoppeling bijeenkomst verkeersplein 5 september
Jan doet verslag van de bijeenkomst van september. Aantal knelpunten is door het 
adviesbureau terug gebracht tot 35 onderwerpen. Dit adviesbureau werkt 
onafhankelijk van de gemeente en kijkt voornamelijk naar de uitvoerbaarheid en op 
welk termijn kan worden gerealiseerd. Door de aanwezige konden per onderwerp 
urgentiepunten worden toegekend. 3 oktober wordt de uitkomst gepresenteerd in 
Pius X. 
Jurre vraagt om de gemeente een compliment te geven voor hoe het één en ander 
wordt aangepakt. Wim geeft aan even te wachten tot het resultaat bekend is. Jurre 
gaat 3 oktober naar de presentatie.
  

7. Overleg bevindingen dorpsschouw
Dorpsschouw heeft nog niet plaatsgevonden. Jan wil dit door de gemeente laten 
uitvoeren. Knelpunten signaleren en doorgeven aan de gemeente? Jan schrijft een 
stukje in Beetser Bulletin.
Jurre geeft aan dat onderhoud bij speeltuin te wensen overlaat. Dit heeft te maken 
met het maaibeleid van de gemeente. Dit punt meenemen naar GDO.

8. Nieuw initiatief zwemplek
Jurre heeft dit idee in gebracht. Zwemplek of recreatieplek of vissteiger. Jurre heeft 
geïnformeerd bij camping Schardam hoe het daar geregeld is. Het grasland is van de 
gemeente, volgens Witte Lous is de steiger door de gemeente aangelegd. Dit is vrij 
toegankelijk. Afra heeft het voorstel om onder de viaduct A7, langs de dorpsweg een 
plek te realiseren. Dit wordt niet door de Dorpsraad gedaan. Een aantal vrijwilligers 
kunnen deze plek opknappen om er een recreatieplek van te maken.

9. Informatieavond collectief zonnepanelen
Jan en Marlies hebben een uitnodiging gemaakt voor 5 oktober. Volgende week 
moet de flyer nog worden rondgebracht. Projectiescherm kunnen wij bij Nut en 
Vermaak lenen. Een beamer probeert Jan via zijn werk te regelen. De aanwezigen 
krijgen een kop koffie van de Dorpsraad aangeboden. Jan stelt voor om € 50,- als 
onkostenvergoeding aan Willem de Vries (de spreker) te geven. Albert neemt een 
enveloppe met inhoud mee.



10. Boring NAM-locatie Noord Beemster
Er was heden avond een informatieavond in het dorpshuis. Jan vond een half uur iets 
te kort. Jan stelt voor om iemand van de NAM uit te nodigen om uitleg te geven op 
de volgende vergadering. Jan gaat dit regelen.

11. Inbraakgolf
Afgelopen periode zijn er veel inbraken geweest in Beets. Dit vond allemaal plaats bij 
mensen die op vakantie waren. Wat kunnen wij als Dorpsraad hier aan verbeteren. 
Voorstel is om tijdens de jaarvergadering hier voorlichting door de wijkagent te laten 
geven.

12. Rondvraag
- Jurre: Het sportveld ziet er slecht uit. Er staat altijd water op het veld. 

Afwachten tot de gemeente iets doet werkt niet. Jurre stelt voor om het 
sportveld te bestraten, maar hier is de rest van de vergadering op tegen. 
Voorstel uit de vergadering om een brief naar college van B&W te sturen. 
Marlies vragen om de brief te versturen. Jurre zal een opzet voor Marlies 
maken.

- Wim: Heeft de Dorpsraad een brief van Hoogheemraadschap gehad over de 
dijkverzwaring IJsselmeer? Nee dus, wij zijn geen belanghebbende omdat 
Beets niet aan het IJsselmeerdijk ligt.

- Albert: De notulen vanaf januari staan nog niet op de site. Gea heeft deze taak 
op zich genomen. Jan neemt met Gea contact op.

- Afra: Het asfalt op de weg bij de hoek Dorpsweg/Koogweg ziet er slecht uit. 
Wordt dit najaar nog opnieuw geasfalteerd.
Afra: gaten langs de dorpsweg. Hier moeten eigenlijk grasstenen geplaatst 
worden. Wie gaat dit regelen?
Afra: In de vorige GDO is gesproken over 20 bufferwoningen in Beets. Dit zou 
ten westen van de Voorkamp komen. Voorlopig komen er nog geen 
bufferwoningen. Het huidige provinciebestuur wil het groene landschap 
behouden. Maar onder een ander provinciebestuur kan dit natuurlijk 
veranderen.
Afra: buslijn 314 gaat straks niet meer rechtstreeks naar Amsterdam CS. 
Volgens de heren Lous en Sietsema blijft buslijn 314 rechtstreeks naar 
Amsterdam CS rijden.
Afra: stelt voor om een paar borden met “verboden te poepen voor honden” 
aan te schaffen om bij het sportveld te plaatsen. Nog even wachten in 
verband met brief aan de gemeente over het sportveld.

- Volgende Gezamenlijke Dorpsraden Overleg is 27 september om 20.00 uur in 
Kwadijk. Jan en Albert gaan hier heen.

- Volgende vergadering 8 november om 20.00 uur.

13. Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.


