
Vergadering Stichting Dorpsraad Beets 23 september 2022. 

 

Aanwezig; Jan van Weerdenburg, (voorzitter), Roeli ter Haar, Peter van Raalte, Afra Bakker en Michel Brockbernd, Jurre 
Bleekemolen. 

Afwezig; Elly Kuster. 

 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.  

Elly Kuster heeft af bericht gegeven. Deze vergadering wordt weer in de kerk gehouden. De voorzitter heeft een woord 
van welkom voor ons nieuwe dorpsraad lid Michel Brockbernd. Michel stelt zich voor aan de overige dorpsraad leden. 
Hierna stellen de andere dorpsraadleden zich even voor aan Michel. Jurre Bleekemolen is aanwezig namens Zeevangs 
Belang. Tevens deelt Jurre mede dat hij stopt met de Dorpsraad en met Zeevangs Belang. Jurre gaat per 1 januari 2023 
verhuizen naar Terschelling. Peter van Raalte zal Elly Kuster en Michel Brockbernd inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel. Peter zal Jurre uitschrijven bij de Kamer van Koophandel,. 

Bij de bank moet ook geregeld worden dat Elly Kuster de financiën van de Dorpsraad kan regelen. Afra zal Albert van 
Stouwe langs gaan of hij dit wil regelen met Elly. Roeli heeft inmiddels de app. Voor de buurtpreventie overgenomen 
van Albert. Er zal een stukje geschreven worden in het Beetser Bulletin over de buurtpreventie app. Zodat ook de 
nieuwe inwoners in Beets hiervan op de hoogte zijn. 

Ingekomen stukken; 

De rekening van het Gezamenlijk Dorpsraden Overleg kan in het vervolg weer naar de Gemeente. Vanuit Dorpswerk 
Noord-Holland is een schrijven gekomen over hoe stimuleer je de saamhorigheid in het dorp. Wij zullen mevr. Yanaika 
Schouten van Dorpswerk Noord-Holland voor de vergadering van 23 november uitnodigen. 

Mevr. Pool vraag in een brief of het niet mogelijk is om een extra AED te plaatsen bij het Dorpshuis of de Kerk. Zij stelt 
ook voor om de AED bij nr. 61 te verplaatsen naar het Dorpshuis of de kerk. Verplaatsen is niet de bedoeling omdat nu 
alles gedekt is . 

Wij zullen informeren bij de AED-stichting en tijdens een GDO-vergadering of het mogelijk is om een AED erbij te 
plaatsen. Er zal ook geïnformeerd worden wat een AED kost. Jan zal hierover contact opnemen met mevr. Pool. Er is een 
mail van Daan Smit binnengekomen waarin hij een verslag geeft van de besprekingen over de verkeersmaatregelen. 
Uiteindelijk blijkt dat er van de voorstellen vanuit de Dorpsraad weinig terecht is gekomen. Ter hoogte van Beets nr. 
116-118 zullen obstakels in de berm geplaatst worden. Alle inwoners van Beets zullen hierover, van de Gemeente, een 
brief krijgen. 

Notulen jaarvergadering 18 mei; 

De notulen van de jaarvergadering van 18 mei zullen op de site van de Dorpsraad gezet worden. Het blijkt dat de site 
van de Dorpsraad slecht te vinden is. Is het mogelijk om een andere website te maken die makkelijker te vinden is ? 
Michel en Peter zullen zich hierover buigen. Er moet een kabel aangeschaft worden bij de beamer zodat deze door 
iedereen gebruikt kan worden. 

Michel wil wel kijken welke kabel aangeschaft moet worden. Afra zal de beamer bij Albert ophalen en bij Michel 
brengen. Roeli zal twee 15 km borden maken en neerzetten langs de dorpsweg. Voorlopig gaat de verbreding van de A7 
niet door. De ideeën voor het sportveld zullen uitgewerkt worden. 

Notulen vergadering 30 mei; 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op deze notulen zodat deze worden goedgekeurd. 

Ondergrondse containers; 

Afra is bij de bijeenkomst op 12 september in Hobrede geweest.  Zij doet hiervan verslag. Inmiddels was er ook een 
samenvatting van deze bijeenkomst, gemaakt door Hans Visser uit Hobrede, binnen. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat 
eigenlijk niemand voor het plaatsen van ondergrondse containers is. Jurre zegt dat de ambtenaren dit willen 



doordrammen terwijl de raad daar anders over denkt. Zeevangs Belang is tegen het plaatsen van ondergrondse 
containers in de lint dorpen. 

Omheind hondeveldje; 

Er is een verzoek binnengekomen of de Dorpsraad een aanvraag wil indienen voor een hondeveldje.. Dit is niet iets voor 
de Dorpsraad. De indieners van het verzoek moeten zelf een aanvraag hiervoor bij de Gemeente indienen. Roeli zal 
hierover contact opnemen met de betrokkenen. 

Speeltuin; 

De speeltuin is zo goed als klaar. Er moeten alleen nog een wilgentenen hut en wat boomstammen geplaatst worden. 
Wij zullen, als de speeltuin klaar is, een feestelijke opening houden. 

Vergaderschema; 

Het vergaderschema voor de komende tijd wordt opgesteld. 23 november Dorpsraad 

2023 

18 januari  

15 februari voorbereiding jaarvergadering 

8 maart jaarvergadering 

24 mei 

Jan zal deze data’s met de kerk en het Dorpshuis regelen. 

Rondvraag: 

Roeli stelt voor om een aanvraag bij de Gemeente te doen voor een onbemand afhaalpunt voor pakjes. Roeli zal deze 
aanvraag regelen. Het is de bedoeling dat de Gemeente hiervoor grond beschikbaar stelt. Afra zal contact opnemen met 
Frank van Dijk over het snoeien van de windsingel van het sportveld. De vraag is wat doen wij met het snoeiafval ?  

Om 23.00 uur sluit de voorzitter de lange vergadering. 

 

De werkzaamheden; 

Roeli; 

Twee 15 km borden maken en plaatsen. 

Aanvragen Gemeente voor onbemand afhaalpunt voor pakketjes. 

Terugkoppeling aanvraag hondeveldje. 

Peter; 

Elly Kuster en Michel Berndbrock inschrijven bij KvK. Jurre Bleekemolen uitschrijven bij KvK.  
Samen met Michel werken aan nieuwe website Dorpsraad. 

Michel; 

Samen met Peter werken aan nieuwe website Dorpsraad. Nieuwe kabel aanschaffen voor beamer. 

Jan: 

Neemt met mevr. Pool contact op over AED. Regelt met de Kerk en het Dorpshuis de data’s voor de vergaderingen. 

Afra; 

Haalt beamer op bij Albert en brengt deze naar Michel. Gaat naar Albert om te vragen of hij de overdracht van de 
financiën naar Elly Kuster wil regelen. 



Neemt contact op met Frank van Dijk over snoeien windsingel, sportveld en de afvoer van snoeiafval. 

Wie regelt dit ? 

Uitwerking plannen sportveld.         Jan ? 

Uitnodiging naar Dorpswerk Noord-Holland t.n.v. Yanaika Schouten voor de vergadering van 23 november a.s.  

Wie schrijft een stukje voor het Beetser Bulletin over de buurtpreventie APP ?  

 

 

20 oktober 2022. 

 

 

 

 

 


